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 الجامع الصحيح سنن الترمذي
 الترمذي

1/5 
 ال صٴؽذ أخيجء

 ث٥ققٺـ عٮ٬ ث٥ضش٩زٷثع٨ ث٢٥ضجح : ث٥ؾج٩ِ 
 ثالع٨ ث٥٪خضقش : عٮ٬ ث٥ضش٩زٷ

 صقٮٺ٘ ث٢٥ضجح : ٩ض٬/عٮ٬
 

 ثع٨ ث٥٪ؤ٥٘ : ٩ق٪ذ د٬ ّٺغٶ
 ث٢٥ٮٺز : أدٴ ّٺغٶ

 ث٦٥ٞخ ٳث٥ٮغخ : ث٥ضش٩زٷ ث٥غ٦٪ٸ
 279س. ث٥ٴٙجر :  209س. ث٥٪ٺالد : 

 
 ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٩ق٪ذ د٬ ّٺغٶ د٬ عٴسر ث٥ضش٩زٷ  

   
  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ١ضجح أدٴثح ث٥يٲجسر ٬ّ سعٴ٣ ثهلل

   
 دجح ٩ج ؽجء ال صٞذ٤ فالر دٖٺش ىٲٴس 

   
فذعٮج ٝضٺذز د٬ عْٺذ فذعٮج أدوٴ ّٴث٭وز ّو٬ عو٪جٟ دو٬ فوشح ؿ ٳفوذعٮج        [  1]  

ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺِ ٬ّ إعشثةٺ٤ ٬ّ ع٪جٟ ّو٬ ٩قوْخ دو٬ عوْذ ّو٬ دو٬ ّ٪وش        
 ال صٞذ٤ فوالر دٖٺوش ىٲوٴس ٳال فوذٝز ٩و٬     ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 

٦ٕٴ٣ ٝج٣ ٱٮجد ٙٸ فذٹغٰ ثال ديٲٴس ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث ث٥قوذٹظ أفوـ ؽوٸء       
ٙٸ ٱزث ث٥ذجح ٳأفغ٬ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أدٸ ث٥٪٦ٺـ ّو٬ أدٺوٰ ٳأدوٸ ٱشٹوشر ٳأ٭وظ      

 ٳأدٴ ث٥٪٦ٺـ د٬ أعج٩ز ثع٪ٰ ّج٩ش ٳٹٞج٣ صٹذ د٬ أعج٩ز د٬ ّ٪ٺش ث٥ٲز٥ٸ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٙن٤ ث٥يٲٴس 
   
ٶ ثأل٭قجسٷ فذعٮج ٬ْ٩ د٬ ّٺغٶ ث٥ٞوضثص فوذعٮج   فذعٮج إعقجٛ د٬ ٩ٴع[  2]  
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٩ج٠٥ د٬ أ٭ظ ؿ ٳفذعٮج ٝضٺذز ٬ّ ٩ج٠٥ ٬ّ عٲٺ٤ د٬ أدٸ فج٥ـ ٬ّ أدٺوٰ ّو٬   
إرث صٴموأ ث٥ْذوذ ث٥٪غو٨٦ أٳ    أدٸ ٱشٹشر ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦  

ث٥٪ؤ٬٩ ٖٙغ٤ ٳؽٲٰ خشؽش ٬٩ ٳؽٲٰ ٤١ خيٺتز ٭َوش إ٥ٺٲوج دْٺٮٺوٰ ٩وِ ث٥٪وجء      
يش ث٥٪جء أٳ ٭قٴ ٱزث ٳإرث ٕغ٤ ٹذٹٰ خشؽش ٬٩ ٹذٹٰ ٤١ خيٺتوز  أٳ ٩ِ آخش ٝ

ديؾضٲج ٹذثٯ ٩ِ ث٥٪جء أٳ ٩ِ آخش ٝيش ث٥٪جء فضوٶ ٹخوشػ ٭ٞٺوج ٩و٬ ث٥وز٭ٴح ٝوج٣       
أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ فذٹظ ٩ج٠٥ ٬ّ عوٲٺ٤ ّو٬ أدٺوٰ ّو٬     
أدٸ ٱشٹشر ٳأدٴ فج٥ـ ٳث٥ذ عٲٺ٤ ٱٴ أدوٴ فوج٥ـ ث٥غو٪ج٫ ٳثعو٪ٰ ر١وٴث٫ ٳأدوٴ       

ثخض٦٘ ٙٸ ثع٪ٰ ٙٞج٥ٴث ّذذ ؽ٪ظ ٳٝج٥ٴث ّذذ ثهلل د٬ ّ٪وشٳ ٳٱ٢وزث ٝوج٣     ٱشٹشر
٩ق٪وذ دوو٬ إعوو٪جّٺ٤ ٳٱووٴ ثألفوـ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳٙوٸ ث٥ذووجح ّوو٬ ّغ٪ووج٫ دوو٬    
ّٚووج٫ ٳعٴدووج٫ ٳث٥قووٮجدقٸ ٳّ٪ووشٳ دوو٬ ّذغووز ٳعوو٦٪ج٫ ٳّذووذ ثهلل دوو٬ ّ٪ووشٳ      
ٳث٥قٮجدقٸ ث٥زٷ سٳٵ ّو٬ أدوٸ د٢وش ث٥قوذٹٜ ٥وٺظ ٥وٰ عو٪جُ ٩و٬ سعوٴ٣ ثهلل          

٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳثع٪ٰ ّذذ ث٥وشف٪٬ دو٬ ّغوٺ٦ز ٳٹ٢ٮوٶ أدوج ّذوذ ثهلل سفو٤         ف٦ٶ ثهلل
إ٥ووٶ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٙٞووذل ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳٱووٴ ٙووٸ  
ث٥يشٹووٜ ٳٝووذ سٳٵ ّوو٬ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أفجدٹووظ ٳث٥قووٮجدـ دوو٬        
ثألّغش ثألف٪غٸ فجفخ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹٞج٣ ٥ٰ ث٥قٮجدقٸ أٹنوج  

إ٭٪ج فذٹغٰ ٝج٣ ع٪ْش ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹٞٴ٣ إ٭وٸ ٢٩وجعش د٢و٨ ثأل٩و٨     ٳ
 ٙال صٞضض٬٦ دْذٷ 

   
 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ٩ٚضجؿ ث٥قالر ث٥يٲٴس 

   
فذعٮج ٝضٺذز ٳٱٮجد ٳ٩ق٪ٴد دو٬ ٕوٺال٫ ٝوج٥ٴث فوذعٮج ٳ١ٺوِ ّو٬ عوٚٺج٫ ؿ        [  3]  

ّذوذ ثهلل   ٳفذعٮج ٩ق٪ذ د٬ دؾجس فذعٮج ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ٩ٲذٷ فذعٮج عوٚٺج٫ ّو٬  
د٬ ٩ق٪ذ د٬ ّٞٺ٤ ٬ّ ٩ق٪ذ دو٬ ث٥قٮٚٺوز ّو٬ ٦ّوٸ ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ         

٩ٚضوجؿ ث٥قوالر ث٥يٲوٴس ٳصقشٹ٪ٲوج ث٥ض٢ذٺوش ٳصق٦ٺ٦ٲوج ث٥ضغو٦ٺ٨ ٝوج٣ أدوٴ          ٳع٨٦ ٝج٣ 
ّٺغٶ ٱزث ث٥قذٹظ أفـ ؽٸء ٙٸ ٱزث ث٥ذوجح ٳأفغو٬ ٳّذوذ ثهلل دو٬ ٩ق٪وذ دو٬       

فَٚوٰ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ      ّٞٺ٤ ٱٴ فذٳٛ ٳٝذ ص٨٦٢ ٙٺٰ دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ ٝذ٤
ٳعو٪ْش ٩ق٪ووذ دو٬ إعوو٪جّٺ٤ ٹٞوٴ٣ ١ووج٫ أف٪وذ دوو٬ فٮذو٤ ٳإعووقجٛ دو٬ إدووشثٱٺ٨       
ٳث٥ق٪ٺذٷ ٹقضؾٴ٫ دقذٹظ ّذذ ثهلل د٬ ٩ق٪ذ د٬ ّٞٺ٤ ٝج٣ ٩ق٪ذ ٳٱوٴ ٩ٞوجسح   

 ث٥قذٹظ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ؽجدش ٳأدٸ عْٺذ 
   
٣ فووذعٮج فووذعٮج أدووٴ د٢ووش ٩ق٪ووذ دوو٬ ص٭ؾٴٹووٰ ث٥ذٖووذثدٷ ٳٕٺووش ٳثفووذ ٝووج      [  4]  
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ث٥قغٺ٬ د٬ ٩ق٪ذ فذعٮج ع٦ٺ٪ج٫ د٬ ٝش٧ ٬ّ أدٸ ٹقٺٶ ث٥ٞضجس ّو٬ ٩ؾجٱوذ ّو٬    
ؽجدش د٬ ّذذ ثهلل سموٶ ثهلل صْوج٥ٶ ّٮٲ٪وج ٝوج٣ ٝوج٣ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ         

 ٩ٚضجؿ ث٥ؾٮز ث٥قالر ٳ٩ٚضجؿ ث٥قالر ث٥ٴمٴء ٳع٨٦ 
   

 دجح ٩ج ٹٞٴ٣ إرث دخ٤ ث٥خالء 
   
عٮج ٳ١ٺووِ ّوو٬ ؽووْذز ّوو٬ ّذووذ ث٥ْضٹووض دوو٬    فووذعٮج ٝضٺذووز ٳٱٮووجد ٝووجال فووذ  [  5]  

١ج٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ إرث دخو٤ ث٥خوالء   فٲٺخ ٬ّ أ٭ظ د٬ ٩ج٠٥ ٝج٣ 
ٝج٣ ث٦٥ٲ٨ إ٭ٸ أّوٴر دو٠ ٝوج٣ ؽوْذز ٳٝوذ ٝوج٣ ٩وشر أخوشٵ أّوٴر دو٠ ٩و٬ ث٥خذوظ             
ٳث٥خذٺظ أٳ ث٥خذظ ٳث٥خذجةوظ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ٦ّوٸ ٳصٹوذ دو٬           

أدٴ ّٺغٶ فذٹظ أ٭ظ أفـ ؽٸء ٙٸ ٱزث ث٥ذوجح   أس٨ٝ ٳؽجدش ٳثد٬ ٩غْٴد ٝج٣
ٳأفغوو٬ ٳفووذٹظ صٹووذ دوو٬ أسٝوو٨ ٙووٸ إعووٮجدٯ ثموويشثح سٳٵ ٱؾووج٧ ث٥ذعووضٴثةٸ    
ٳعْٺذ د٬ أدٸ ّشٳدز ٬ّ ٝضجدر ٙٞج٣ عْٺذ ٬ّ ث٥ٞجع٨ د٬ ّوٴٗ ث٥ؾوٺذج٭ٸ ّو٬    
صٹذ د٬ أس٨ٝ ٳٝج٣ ٱؾوج٧ ث٥ذعوضٴثةٸ ّو٬ ٝضوجدر ّو٬ صٹوذ دو٬ أسٝو٨ ٳسٳثٯ ؽوْذز          

ش د٬ أ٭ظ ٙٞج٣ ؽْذز ٬ّ صٹذ د٬ أس٨ٝ ٳٝوج٣ ٩ْ٪وش   ٳ٩ْ٪ش ٬ّ ٝضجدر ٬ّ ث٥ٮن
٬ّ ث٥ٮنش د٬ أ٭ظ ٬ّ أدٺوٰ ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ          

 عأ٥ش ٩ق٪ذث ٬ّ ٱزث ٙٞج٣ ٹقض٪٤ أ٫ ٹ٢ٴ٫ ٝضجدر سٳٵ ّٮٲ٪ج ؽ٪ٺْج 
   
أخذش٭ج أف٪ذ دو٬ ّذوذر ث٥نوذٸ ث٥ذقوشٷ فوذعٮج ف٪وجد دو٬ صٹوذ ّو٬ ّذوذ           [  6]  

أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ١وج٫ إرث      ٭وظ دو٬ ٩ج٥و٠    ث٥ْضٹض د٬ فٲٺخ ٬ّ أ
دخ٤ ث٥خالء ٝج٣ ث٦٥ٲ٨ إ٭ٸ أّٴر د٠ ٬٩ ث٥خذوظ ٳث٥خذجةوظ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث       

 فذٹظ فغ٬ فقٺـ 
   

 دجح ٩ج ٹٞٴ٣ إرث خشػ ٬٩ ث٥خالء 
   
فووذعٮج ٩ق٪ووذ دوو٬ إعوو٪جّٺ٤ فووذعٮج ٩ج٥وو٠ دوو٬ إعوو٪جّٺ٤ ّوو٬ إعووشثةٺ٤ دوو٬  [  7]  

ّو٬ أدٺوٰ ّو٬ ّجةؾوز سموٶ ثهلل صْوج٥ٶ ّٮٲوج         ٹٴ٭ظ ٬ّ ٹٴعو٘ دو٬ أدوٸ دوشدر    
١ج٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ إرث خشػ ٬٩ ث٥خالء ٝج٣ ٕٚشث٭٠ ٝوج٣ أدوٴ   ٝج٥ش 

ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغو٬ ٕشٹوخ ال ٭ْشٙوٰ إال ٩و٬ فوذٹظ إعوشثةٺ٤ ّو٬ ٹٴعو٘         
أدٸ دشدر ٳأدٴ دشدر د٬ أدٸ ٩ٴعٶ ثع٪ٰ ّج٩ش د٬ ّذذ ثهلل دو٬ ٝوٺظ ثألؽوْشٷ    

جح إال فوذٹظ ّجةؾوز سموٶ ثهلل صْوج٥ٶ ّٮٲوج ّو٬ ث٥ٮذوٸ        ٳال ٭ْشٗ ٙٸ ٱوزث ث٥ذو  
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 سننّالت

 ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 
   

 دجح ٙٸ ث٥ٮٲٸ ٬ّ ثعضٞذج٣ ث٥ٞذ٦ز دٖجةو أٳ دٴ٣ 
   
 
فووذعٮج عووْٺذ دوو٬ ّذووذ ث٥ووشف٪٬ ث٥٪خضٳ٩ووٸ فووذعٮج عووٚٺج٫ دوو٬ ّٺٺٮووز ّوو٬  [  8]  

ث٥ضٱشٷ ٬ّ ّيجء د٬ ٹضٹذ ث٦٥ٺغٸ ٬ّ أدٸ أٹوٴح ثأل٭قوجسٷ ٝوج٣ ٝوج٣ سعوٴ٣      
إرث أصٺض٨ ث٥ٖجةو ٙال صغضٞذ٦ٴث ث٥ٞذ٦وز دٖوجةو ٳال دوٴ٣ ٳال    ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ثهلل ف٦ٶ

صغوووضذدشٳٱج ٳ٢٥ووو٬ ؽوووشٝٴث أٳ ٕشدوووٴث ٙٞوووج٣ أدوووٴ أٹوووٴح ٙٞوووذ٩ٮج ث٥ؾوووج٧ ٙٴؽوووذ٭ج    
٩شثفٺل ٝذ دٮٺش ٩غوضٞذ٤ ث٥ٞذ٦وز ٙٮٮقوشٗ ّٮٲوج ٳ٭غوضٖٚش ثهلل ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ         

٬ أدوٸ ث٥ٲٺوغ٨   ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذوذ ثهلل دو٬ ث٥قوجسط دو٬ ؽوضء ث٥ضدٺوذٷ ٳ٩ْٞو٤ دو        
ٳٹٞج٣ ٤ْٞ٩ د٬ أدٸ ٤ْٞ٩ ٳأدٸ أ٩ج٩ز ٳأدوٸ ٱشٹوشر ٳعوٲ٤ دو٬ فٮٺو٘ ٝوج٣ أدوٴ        
ّٺغٶ فذٹظ أدٸ أٹٴح أفغ٬ ؽوٸء ٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح ٳأفوـ ٳأدوٴ أٹوٴح ثعو٪ٰ         
خج٥ذ د٬ صٹذ ٳث٥ضٱشٷ أع٪ٰ ٩ق٪ذ د٬ ٩غو٨٦ دو٬ ّذٺوذ ثهلل دو٬ ؽوٲجح ث٥ضٱوشٷ       

 ٩ق٪ذ د٬ إدسٹظ ث٥ؾجْٙٸ ٳ١ٮٺضٰ أدٴ د٢ش ٝج٣ أدٴ ث٥ٴ٥ٺذ ث٥٪٢ٸ ٝج٣ أدٴ ّذذ ثهلل
إ٭٪ج ٩ْٮٶ ٝٴ٣ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ال صغوضٞذ٦ٴث ث٥ٞذ٦وز دٖوجةو ٳال دذوٴ٣         
ٳال صغضذدشٳٱج إ٭٪ج ٱزث ٙٸ ث٥ٚٺجٙٸ ٳأ٩وج ٙوٸ ث٢٥ٮو٘ ث٥٪ذٮٺوز ٥وٰ سخقوز ٙوٸ أ٫        
ٹغوضٞذ٦ٲج ٳٱ٢وزث ٝووج٣ إعوقجٛ دو٬ إدووشثٱٺ٨ ٳٝوج٣ أف٪وذ دوو٬ فٮذو٤ سف٪وٰ ثهلل إ٭٪ووج         

ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٸ ثعضذدجس ث٥ٞذ٦وز دٖوجةو أٳ دوٴ٣ ٳث٩وج      ث٥شخقز ٬٩ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ
ثعضٞذج٣ ث٥ٞذ٦ز ٙال ٹغضٞذ٦ٲج ١أ٭ٰ ٨٥ ٹش ٙوٸ ث٥قوقشثء ٳال ٙوٸ ث٢٥ٮو٘ أ٫ ٹغوضٞذ٤      

 ث٥ٞذ٦ز 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٬٩ ث٥شخقز ٙٸ ر٠٥ 
   
فووذعٮج ٩ق٪ووذ دوو٬ دؾووجس ٳ٩ق٪ووذ دوو٬ ث٥٪غٮووٶ ٝووجال فووذعٮج ٳٱووخ دوو٬ ؽشٹووش  [  9]  

قجٛ ٬ّ أدج٫ د٬ فج٥ـ ّو٬ ٩ؾجٱوذ ّو٬ ؽوجدش دو٬      فذعٮج أدٸ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ إع
٭ٲٶ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أ٫ ٭غضٞذ٤ ث٥ٞذ٦وز دذوٴ٣ ٙشأٹضوٰ ٝذو٤     ّذذ ثهلل ٝج٣ 

أ٫ ٹٞذل دْج٧ ٹغضٞذ٦ٲج ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أدٸ ٝضجدر ٳّجةؾز ٳّ٪جس د٬ ٹجعش ٝوج٣  
 أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ؽجدش ٙٸ ٱزث ث٥ذجح فذٹظ فغ٬ ٕشٹخ 

   
٥قذٹظ د٬ ٥ٲٺْوز ّو٬ أدوٸ ث٥ضدٺوش ّو٬ ؽوجدش ّو٬ أدوٸ         ٳٝذ سٳٵ ٱزث ث[  10]  
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 سننّالت

سأٵ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹذٴ٣ ٩غضٞذ٤ ث٥ٞذ٦وز فوذعٮج دوز٠٥ ٝضٺذوز     ٝضجدر ث٭ٰ 
فذعٮج د٬ ٥ٲٺْز ٳفذٹظ ؽجدش ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أفوـ ٩و٬ فوذٹظ    
د٬ ٥ٲٺْز ٳثد٬ ٥ٲٺْز مْٺ٘ ّٮذ أٱ٤ ث٥قذٹظ موْٰٚ ٹقٺوٶ دو٬ عوْٺذ ث٥ٞيوج٫      

 ٬٩ ٝذ٤ فَٰٚ ٳٕٺشٯ 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ّذذر د٬ ع٦ٺ٪ج٫ ٬ّ ّذٺذ ثهلل د٬ ّ٪ش ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ [  11]  

سٝٺوش ٹٴ٩وج ٦ّوٶ    ٹقٺٶ د٬ فذج٫ ٬ّ ّ٪ٰ ٳثعوِ دو٬ فذوج٫ ّو٬ دو٬ ّ٪وش ٝوج٣        
دٺووش فٚقووز ٙشأٹووش ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٦ّووٶ فجؽضووٰ ٩غووضٞذ٤ ث٥ؾووج٧      

 ٩غضذدش ث٢٥ْذز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٮٲٸ ٬ّ ث٥ذٴ٣ ٝجة٪ج 
   
فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾش أخذش٭ج ؽشٹ٠ ٬ّ ث٥٪ٞذث٧ د٬ ؽشٹـ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ [  12]  

أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ١ووج٫ ٹذووٴ٣ ٝجة٪ووج ٙووال   ّجةؾووز ٝج٥ووش ٩وو٬ فووذع٨٢  
صقذٝٴٯ ٩ج ١ج٫ ٹذٴ٣ إال ٝجّذث ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّ٪ش ٳدشٹذر ٳّذذ ث٥وشف٪٬  

٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ّجةؾز أفغ٬ ؽٸء ٙوٸ ث٥ذوجح ٳأفوـ ٳفوذٹظ     د٬ فغٮز ٝج
ّ٪ش إ٭٪ج سٳٵ ٬٩ فذٹظ ّذذ ث٢٥شٹ٨ د٬ أدٸ ث٥٪خجسٛ ٬ّ ٭جِٙ ٬ّ دو٬ ّ٪وش   
٬ّ ّ٪ش ٝج٣ سآ٭ٸ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳأ٭ج أدٴ٣ ٝجة٪ج ٙٞوج٣ ٹوج ّ٪وش ال    

٢وشٹ٨  صذ٤ ٝجة٪ج ٙ٪ج د٦ش ٝجة٪ج دْذ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳإ٭٪ج سِٙ ٱوزث ث٥قوذٹظ ّذوذ ث٥   
د٬ أدٸ ث٥٪خجسٛ ٳٱٴ مْٺ٘ ّٮذ أٱ٤ ث٥قذٹظ مْٰٚ أٹٴح ث٥غخضٺج٭ٸ ٳص٦٢و٨  
ٙٺٰ ٳسٳٵ ّذٺذ ثهلل ٬ّ ٭جِٙ ٬ّ د٬ ّ٪ش ٝج٣ ٝج٣ ّ٪ش سمٶ ثهلل صْوج٥ٶ ّٮوٰ   
٩ج د٦ش ٝجة٪ج ٩ٮز أع٦٪ش ٳٱزث أفـ ٬٩ فذٹظ ّذوذ ث٢٥وشٹ٨ ٳفوذٹظ دشٹوذر ٙوٸ      

ال ٦ّوٶ ث٥ضقوشٹ٨    ٱزث ٕٺش ٩قٚٴً ٳ٩ْٮٶ ث٥ٮٲٸ ٬ّ ث٥ذوٴ٣ ٝجة٪وج ٦ّوٶ ث٥ضأدٹوخ    
 ٳٝذ سٳٵ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩غْٴد ٝج٣ أ٫ ٬٩ ث٥ؾٚجء أ٫ صذٴ٣ ٳأ٭ش ٝجة٨ 

   
 دجح ث٥شخقز ٙٸ ر٠٥ 

   
أ٫ فووذعٮج ٱٮووجد فووذعٮج ٳ١ٺووِ ّوو٬ ثألّ٪ووؼ ّوو٬ أدووٸ ٳثةوو٤ ّوو٬ فزٹٚووز  [  13]  

ث٥ٮذوٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أصووٶ عووذجىز ٝووٴ٧ ٙذووج٣ ٦ّٺٲووج ٝجة٪ووج ٙأصٺضووٰ دٴمووٴء  
ٙذّج٭ٸ فضوٶ ١ٮوش ّٮوذ ّٞذٺوٰ ٙضٴموأ ٳ٩غوـ ٦ّوٶ خٚٺوٰ          ٙزٱذش ال صأخش ّٮٰ

ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳع٪ْش ث٥ؾجسٳد ٹٞٴ٣ عو٪ْش ٳ١ٺْوج ٹقوذط دٲوزث ث٥قوذٹظ ّو٬       
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ثألّ٪ؼ ع٨ ٝج٣ ٳ١ٺِ ٱزث أفوـ فوذٹظ سٳٵ ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦        
ٙٸ ث٥٪غـ ٳع٪ْش أدج ّ٪جس ث٥قغٺ٬ د٬ فشٹظ ٹٞٴ٣ ع٪ْش ٳ١ٺْج ٙز١ش ٭قٴٯ 

سٳٵ ٩ٮقٴس ٳّذٺذر ث٥نذٸ ٬ّ أدوٸ ٳثةو٤ ّو٬ فزٹٚوز      ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٱ٢زث
٩غ٤ سٳثٹز ثألّ٪ؼ ٳسٳٵ ف٪جد دو٬ أدوٸ عو٦ٺ٪ج٫ ٳّجفو٨ دو٬ دٲذ٥وز ّو٬ أدوٸ         
ٳثة٤ ٬ّ ث٥٪ٖٺشر د٬ ؽْذز ٬ّ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳفوذٹظ أدوٸ ٳثةو٤       
٬ّ فزٹٚز أفـ ٳٝذ سخـ ٝٴ٧ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٙٸ ث٥ذٴ٣ ٝجة٪ج ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ    

ث٥غوو٦٪ج٭ٸ سٳٵ ّٮووٰ إدووشثٱٺ٨ ث٥ٮخْووٸ ٳّذٺووذر ٩وو٬ ١ذووجس       ٳّذٺووذر دوو٬ ّ٪ووشٳ   
ث٥ضجدْٺ٬ ٹشٳٵ ٬ّ ّذٺذر أ٭ٰ ٝج٣ أع٦٪ش ٝذ٤ ٳٙجر ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦     
دغٮضٺ٬ ٳّذٺذر ث٥نذٸ فجفخ إدشثٱٺ٨ ٱٴ ّذٺذر د٬ ٩ْضخ ث٥نوذٸ ٳٹ٢ٮوٶ أدوج    

 ّذذ ث٢٥شٹ٨ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ثالعضضجس ّٮذ ث٥قجؽز 
   
د٬ عْٺذ فذعٮج ّذذ ث٥غال٧ د٬ فشح ث٥٪الةٸ ٬ّ ثألّ٪ؼ  فذعٮج ٝضٺذز[  14]  

١وج٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ إرث أسثد ث٥قجؽوز ٥و٨ ٹشٙوِ عٴدوٰ          ٬ّ أ٭وظ ٝوج٣   
فضٶ ٹذ٭ٴ ٬٩ ثألسك ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱ٢زث سٳٵ ٩ق٪ذ د٬ سدٺْز ٬ّ ثألّ٪ؼ 
٬ّ أ٭ظ ٱزث ث٥قذٹظ ٳسٳٵ ٳ١ٺِ ٳأدٴ ٹقٺٶ ث٥ق٪وج٭ٸ ّو٬ ثألّ٪وؼ ٝوج٣ ٝوج٣      

ج٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ إرث أسثد ث٥قجؽوز ٥و٨ ٹشٙوِ عٴدوٰ فضوٶ          د٬ ّ٪ش ١
ٹذ٭ٴ ٬٩ ثألسك ٳ١ال ث٥قذٹغٺ٬ ٩شع٤ ٳٹٞج٣ ٥و٨ ٹغو٪ِ ثألّ٪وؼ ٩و٬ أ٭وظ ٳال      
٬٩ أفذ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٳٝوذ ٭َوش إ٥وٶ أ٭وظ دو٬ ٩ج٥و٠        
ٝووج٣ سأٹضووٰ ٹقوو٦ٸ ٙووز١ش ّٮووٰ ف٢جٹووز ٙووٸ ث٥قووالر ٳثألّ٪ووؼ ثعوو٪ٰ عوو٦ٺ٪ج٫ دوو٬  

شث٫ أدٴ ٩ق٪ذ ث٢٥جٱ٦ٸ ٳٱٴ ٩ٴ٥ٶ ٥ٲ٨ ٝج٣ ثألّ٪وؼ ١وج٫ أدوٸ ف٪وٺال ٙٴسعوٰ      ٩ٲ
 ٩غشٳٛ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱز ثالعضٮؾجء دج٥ٺ٪ٺ٬ 

   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ أدٸ ّ٪ش ث٥٪٢ٸ فذعٮج عٚٺج٫ د٬ ّٺٺٮز ٬ّ ٩ْ٪ش ٬ّ [  15]  

ٰ أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺو   ٹقٺٶ د٬ أدٸ ١غٺش ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ أدٸ ٝضجدر ٬ّ أدٺٰ 
ٳع٨٦ ٭ٲٶ أ٫ ٹ٪وظ ث٥شؽو٤ ر١وشٯ دٺ٪ٺٮوٰ ٳٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح ّو٬ ّجةؾوز ٳعو٦٪ج٫           
ٳأدٸ ٱشٹشر ٳعٲ٤ د٬ فٮٺ٘ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳأدوٴ         
ٝضجدر ثأل٭قجسٷ ثع٪ٰ ث٥قجسط د٬ سدْٸ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮذ ّج٩ز أٱ٤ ث٨٦ْ٥ 
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 ١شٱٴث ثالعضٮؾجء دج٥ٺ٪ٺ٬ 
   

 دجح ثالعضٮؾجء دج٥قؾجسر 
   
فووذعٮج ٱٮووجد فووذعٮج أدووٴ ٩ْجٳٹووز ّوو٬ ثألّ٪ووؼ ّوو٬ إدووشثٱٺ٨ ّوو٬ ّذووذ      [  16]  

ٝوذ ٦ّ٪٢و٨ ٭ذوٺ٨٢ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ١و٤        ث٥شف٪٬ دو٬ ٹضٹوذ ٝوج٣ ٝٺو٤ ٥غو٦٪ج٫      
ؽٸء فضٶ ث٥خشثءر ٙٞج٣ ع٦٪ج٫ أؽ٤ ٭ٲج٭ج أ٫ ٭غضٞذ٤ ث٥ٞذ٦وز دٖوجةو أٳ دوٴ٣ ٳأ٫    

٭غووضٮؾٸ ٭غووضٮؾٸ دووج٥ٺ٪ٺ٬ أٳ أ٫ ٹغووضٮؾٸ أفووذ٭ج دأٝوو٤ ٩وو٬ عالعووز أفؾووجس أٳ أ٫   
دشؽٺِ أٳ د٨َْ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّجةؾز ٳخضٹ٪ز د٬ عجدش ٳؽجدش 
ٳخالد د٬ ث٥غجةخ ٬ّ أدٺٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳفذٹظ ع٦٪ج٫ ٙٸ ٱزث ث٥ذجح فوذٹظ  
فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ٝٴ٣ أ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 

ٹغوضٮؼ دج٥٪وجء إرث أ٭ٞوٶ    ٳ٬٩ دْذٱ٨ سأٳث أ٫ ثالعضٮؾجء دج٥قؾجسر ٹؾضا ٳإ٫ ٥و٨  
 أعش ث٥ٖجةو ٳث٥ذٴ٣ ٳدٰ ٹٞٴ٣ ث٥غٴسٷ ٳثد٬ ٩ذجسٟ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ 

   
 

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ثالعضٮؾجء دج٥قؾشٹ٬ 
   
فذعٮج ٱٮجد ٳٝضٺذز ٝجال فذعٮج ٳ١ٺِ ٬ّ إعشثةٺ٤ ّو٬ أدوٸ إعوقجٛ ّو٬     [  17]  

قجؽضووٰ ٙٞووج٣ خووشػ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٥ أدووٸ ّذٺووذر ّوو٬ ّذووذ ثهلل ٝووج٣  
ث٥ووض٪ظ ٥ووٸ عالعووز أفؾووجس ٝووج٣ ٙأصٺضووٰ دقؾووشٹ٬ ٳسٳعووز ٙأخووز ث٥قؾووشٹ٬ ٳأ٥ٞووٶ       
ث٥شٳعووز ٳٝووج٣ إ٭ٲووج س١ووظ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳٱ٢ووزث سٳٵ ٝووٺظ دوو٬ ث٥شدٺووِ ٱووزث       
ث٥قذٹظ ٬ّ أدٸ إعوقجٛ ّو٬ ّذٺوذر ّو٬ ّذوذ ثهلل ٭قوٴ فوذٹظ إعوشثةٺ٤ ٳسٳٵ         

ٵ صٱٺوش  ٩ْ٪ش ٳّ٪جس د٬ سصٹٜ ٬ّ أدٸ إعقجٛ ٬ّ ٦ّٞ٪ز ّو٬ ّذوذ ثهلل ٳسٳ  
٬ّ أدٸ إعقجٛ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ثألعٴد ٬ّ أدٺٰ ثألعٴد د٬ ٹضٹذ ٬ّ ّذذ 
ثهلل ٳسٳٵ ص١شٹج د٬ أدٸ صثةذر ٬ّ أدٸ إعقجٛ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ٹضٹذ ّو٬  
ثألعٴد د٬ ٹضٹذ ٬ّ ّذذ ثهلل ٳٱزث فذٹظ ٙٺٰ ثميشثح فوذعٮج ٩ق٪وذ دو٬ دؾوجس     

٩وشر ٝوج٣ عوأ٥ش أدوج     ث٥ْذذٷ فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ؽْٚوش فوذعٮج ؽوْذز ّو٬ ّ٪وشٳ دو٬       
ّذٺذر د٬ ّذذ ثهلل ٱ٤ صز١ش ٬٩ ّذذ ثهلل ؽٺتج ٝج٣ ال ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ عوأ٥ش ّذوذ     
ثهلل د٬ ّذذ ث٥شف٪٬ أٷ ث٥شٳثٹجس ٙوٸ ٱوزث ث٥قوذٹظ ّو٬ أدوٸ إعوقجٛ أفوـ ٦ٙو٨         
ٹٞل ٙٺٰ دؾٸء ٳعأ٥ش ٩ق٪ذث ٬ّ ٱزث ٨٦ٙ ٹٞل ٙٺٰ دؾٸء ٳ١أ٭ٰ سأٵ فوذٹظ  

عٴد ٬ّ أدٺٰ ّو٬ ّذوذ ثهلل أؽوذٰ    صٱٺش ٬ّ أدٸ إعقجٛ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ثأل
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ٳٳمْٰ ٙٸ ١ضجح ث٥ؾج٩ِ ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ ٳأفوـ ؽوٸء ٙوٸ ٱوزث ّٮوذٷ فوذٹظ        
إعشثةٺ٤ ٳٝٺظ ٬ّ أدٸ إعقجٛ ٬ّ أدٸ ّذٺذر ٬ّ ّذذ ثهلل أل٫ إعوشثةٺ٤ أعذوش   
ٳأفٌٚ ٥قذٹظ أدٸ إعقجٛ ٬٩ ٱؤالء ٳصجدْٰ ٦ّٶ ر٠٥ ٝٺظ د٬ ث٥شدٺِ ٝج٣ أدوٴ  

٪غٮووٶ ٹٞووٴ٣ عوو٪ْش ّذووذ ث٥ووشف٪٬ دوو٬  ّٺغووٶ ٳعوو٪ْش أدووج ٩ٴعووٶ ٩ق٪ووذ دوو٬ ث٥ 
٩ٲذٷ ٹٞٴ٣ ٩ج ٙجصٮٸ ث٥زٷ ٙجصٮٸ ٬٩ فذٹظ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٬ّ أدوٸ إعوقجٛ إال   
٥٪ج ثص٦٢ش دٰ ٦ّٶ إعشثةٺ٤ أل٭ٰ ١ج٫ ٹأصٸ دٰ أص٨ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳصٱٺش ٙٸ أدٸ 
إعووقجٛ ٥ووٺظ دووزثٟ أل٫ عوو٪جّٰ ٩ٮووٰ دووعخشٯ ٝووج٣ ٳعوو٪ْش أف٪ووذ دوو٬ ث٥قغوو٬          

ذوو٤ ٹٞووٴ٣ إرث عوو٪ْش ث٥قووذٹظ ّوو٬ صثةووذر   ث٥ضش٩ووزٷ ٹٞووٴ٣ عوو٪ْش أف٪ووذ دوو٬ فٮ  
ٳصٱٺش ٙال صذج٥ٸ أ٫ ال صغ٪ْٰ ٬٩ ٕٺشٱ٪ج ثال فذٹظ أدٸ إعقجٛ ٳأدوٴ إعوقجٛ   
ثع٪ٰ ّ٪شٳ د٬ ّذذ ثهلل ث٥غذٺْٸ ث٥ٲ٪ذث٭ٸ ٳأدٴ ّذٺذر د٬ ّذذ ثهلل د٬ ٩غْٴد ٨٥ 

 ٹغ٪ِ ٬٩ أدٺٰ ٳال ٹْشٗ ثع٪ٰ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز ٩ج ٹغضٮؾٶ دٰ 
   
ج ٱٮجد فذعٮج فٚـ د٬ ٕٺجط ٬ّ دثٳد د٬ أدوٸ ٱٮوذ ّو٬ ث٥ؾوْذٸ     فذعٮ[  18]  

ال ٬ّ ٦ّٞ٪ز ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩غْٴد ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦    
صغضٮؾٴث دج٥شٳط ٳال دج٥َْج٧ ٙئ٭ٰ صثد إخٴث٭٨٢ ٩و٬ ث٥ؾو٬ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ أدوٸ       
ٱشٹووشر ٳعوو٦٪ج٫ ٳؽووجدش ٳثدوو٬ ّ٪ووش ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳٝووذ سٳٵ ٱووزث ث٥قووذٹظ        

جّٺ٤ د٬ إدشثٱٺ٨ ٳٕٺشٯ ٬ّ دثٳد د٬ أدٸ ٱٮذ ٬ّ ث٥ؾْذٸ ّو٬ ٦ّٞ٪وز ّو٬    إع٪
ّذذ ثهلل أ٭ٰ ١ج٫ ٩ِ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٥ٺ٦وز ث٥ؾو٬ ث٥قوذٹظ ديٴ٥وٰ ٙٞوج٣      
ث٥ؾْذٸ أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ ال صغضٮؾٴث دج٥شٳط ٳال دج٥َْج٧ ٙئ٭ٰ 

سٳثٹز فٚـ دو٬ ٕٺوجط   صثد إخٴث٭٨٢ ٬٩ ث٥ؾ٬ ٳ١أ٫ سٳثٹز إع٪جّٺ٤ أفـ ٬٩ 
ٳث٥ْ٪وو٤ ٦ّووٶ ٱووزث ث٥قووذٹظ ّٮووذ أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ ؽووجدش ٳثدوو٬ ّ٪ووش    

 سمٶ ثهلل صْج٥ٶ ّٮٲ٪ج 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ثالعضٮؾجء دج٥٪جء 
   
فووذعٮج ٝضٺذووز ٳ٩ق٪ووذ دوو٬ ّذووذ ث٥٪٦وو٠ دوو٬ أدووٸ ث٥ؾووٴثسح ث٥ذقووشٷ ٝووجال  [  19]  

ش٫ أصٳثؽ٢وو٬ أ٫ ٩ووفووذعٮج أدووٴ ّٴث٭ووز ّوو٬ ٝضووجدر ّوو٬ ٩ْووجرر ّوو٬ ّجةؾووز ٝج٥ووش    
ٹغضيٺذٴث دج٥٪جء ٙئ٭ٸ أعضقٺٲ٨ ٙئ٫ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ١وج٫ ٹ٦ْٚوٰ     
ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ؽشٹش د٬ ّذوذ ثهلل ث٥ذؾ٦وٸ ٳأ٭وظ ٳأدوٸ ٱشٹوشر ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ         
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ٱووزث فووذٹظ فغوو٬ فووقٺـ ٳ٦ّٺووٰ ث٥ْ٪وو٤ ّٮووذ أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٹخضووجسٳ٫ ثالعووضٮؾجء    
ٱ٨ ٙوئ٭ٲ٨ ثعوضقذٴث ثالعووضٮؾجء   دج٥٪وجء ٳإ٫ ١وج٫ ثالعوضٮؾجء دج٥قؾوجسر ٹؾووضا ّٮوذ     

دج٥٪جء ٳسأٳٯ أٙن٤ ٳدٰ ٹٞٴ٣ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳثدو٬ ث٥٪ذوجسٟ ٳث٥ؾوجْٙٸ ٳأف٪وذ       
 ٳإعقجٛ 

   
دووجح ٩ووج ؽووجء أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ١ووج٫ إرث أسثد ث٥قجؽووز أدْووذ ٙووٸ        

 ث٥٪زٱخ 
   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ دؾجس فذعٮج ّذذ ث٥ٴٱجح ث٥غٞٚٸ ّو٬ ٩ق٪وذ دو٬ ّ٪وشٳ     [  20]  

١ٮوش ٩وِ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦       ٸ ع٦٪ز ٬ّ ث٥٪ٖٺشر د٬ ؽْذز ٝج٣ ٬ّ أد
ٙٸ عٚش ٙأصٶ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ فجؽضوٰ ٙأدْوذ ٙوٸ ث٥٪وزٱخ ٝوج٣ ٳٙوٸ          
ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدوٸ ٝوشثد ٳأدوٸ ٝضوجدر ٳؽوجدش ٳٹقٺوٶ دو٬ ّذٺوذ ّو٬          
 أدٺٰ ٳأدوٸ ٩ٴعوٶ ٳثدو٬ ّذوجط ٳدوال٣ دو٬ ث٥قوشط ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ            

فغ٬ فقٺـ ٳٹشٳٵ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ث٭ٰ ١ج٫ ٹشصجد ٥ذٴ٥ٰ ٢٩ج٭ج 
 ١٪ج ٹشصجد ٩ٮضال ٳأدٴ ع٦٪ز ثع٪ٰ ّذذ ثهلل د٬ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ّٴٗ ث٥ضٱشٷ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز ث٥ذٴ٣ ٙٸ ث٥٪ٖضغ٤ 

   
فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾش ٳأف٪ذ د٬ ٩ق٪ذ د٬ ٩ٴعوٶ ٩شدٳٹوٰ ٝوجال أخذش٭وج     [  21]  

 د٬ ث٥٪ذجسٟ ٬ّ ٩ْ٪ش ٬ّ أؽْظ د٬ ّذذ ثهلل ٬ّ ث٥قغ٬ ّو٬ ّذوذ ثهلل   ّذذ ثهلل
أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٭ٲٶ أ٫ ٹذٴ٣ ث٥شؽ٤ ٙٸ ٩غضق٪ٰ ٳٝج٣ د٬ ٤ٖٚ٩ 

إ٫ ّج٩ز ث٥ٴعٴثط ٩ٮٰ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ سؽ٤ ٬٩ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل    
فوذٹظ   ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فوذٹظ ٕشٹوخ ال ٭ْشٙوٰ ٩شٙٴّوج إال ٩و٬     

أؽْظ د٬ ّذذ ثهلل ٳٹٞج٣ ٥ٰ أؽْظ ثألّ٪ٶ ٳٝذ ١وشٯ ٝوٴ٧ ٩و٬ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ث٥ذوٴ٣       
ٙٸ ث٥٪ٖضغ٤ ٳٝج٥ٴث ّج٩ز ث٥ٴعٴثط ٩ٮٰ ٳسخـ ٙٺٰ دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٩وٮٲ٨ دو٬   
عوٺشٹ٬ ٳٝٺو٤ ٥ووٰ أ٭وٰ ٹٞووج٣ إ٫ ّج٩وز ث٥ٴعوٴثط ٩ٮووٰ ٙٞوج٣ سدٮووج ثهلل ال ؽوشٹ٠ ٥ووٰ        

ؽوشٵ ٙٺوٰ ث٥٪وجء ٝوج٣ أدوٴ       ٳٝج٣ د٬ ث٥٪ذجسٟ ٝذ ٳعِ ٙٸ ث٥ذوٴ٣ ٙوٸ ث٥٪ٖضغو٤ إرث   
 ّٺغٶ فذعٮج دز٠٥ أف٪ذ د٬ ّذذر ثأل٦٩ٸ ٬ّ فذج٫ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ث٥٪ذجسٟ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥غٴثٟ 
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فذعٮج أدٴ ١شٹخ فذعٮج ّذذر د٬ ع٦ٺ٪ج٫ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ ّ٪شٳ ٬ّ أدوٸ  [  22]  
٥وٴال أ٫ أؽوٜ   ع٦٪ز ٬ّ أدٸ ٱشٹوشر ٝوج٣ ٝوج٣ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦        

أ٩ضووٸ أل٩ووشصٲ٨ دج٥غووٴثٟ ّٮووذ ١وو٤ فووالر ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳٝووذ سٳٵ ٱووزث    ٦ّووٶ
ث٥قذٹظ ٩ق٪ذ د٬ إعقجٛ ٬ّ ٩ق٪وذ دو٬ إدوشثٱٺ٨ ّو٬ عو٦٪ز ّو٬ صٹوذ دو٬ خج٥وذ          
٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳفوذٹظ أدوٸ عو٦٪ز ّو٬ أدوٸ ٱشٹوشر ٳصٹوذ دو٬           
خج٥ذ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ١الٱ٪وج ّٮوذٷ فوقٺـ أل٭وٰ ٝوذ سٳٵ ٩و٬        

ؽٰ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٱزث ث٥قوذٹظ ٳفوذٹظ   ٕٺش ٳ
أدووٸ ٱشٹووشر إ٭٪ووج فووـ أل٭ووٰ ٝووذ سٳٵ ٩وو٬ ٕٺووش ٳؽووٰ ٳث٩ووج ٩ق٪ووذ دوو٬ إعوو٪جّٺ٤ 
ٙض٨ّ أ٫ فذٹظ أدٸ ع٦٪ز ٬ّ صٹذ د٬ خج٥وذ أفوـ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ ث٥ذوجح        
٬ّ أدٸ د٢ش ث٥قذٹٜ ٳ٦ّٸ ٳّجةؾز ٳثد٬ ّذجط ٳفزٹٚز ٳصٹذ د٬ خج٥ذ ٳأ٭وظ  

ثهلل د٬ ّ٪وشٳ ٳثدو٬ ّ٪وش ٳأ٧ فذٺذوز ٳأدوٸ أ٩ج٩وز ٳأدوٸ أٹوٴح ٳص٪وج٧ دو٬            ٳّذذ
 ّذجط ٳّذذ ثهلل د٬ فٮ٦َز ٳأ٧ ع٦٪ز ٳٳثع٦ز د٬ ثألعِٞ ٳأدٸ ٩ٴعٶ 

   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ّذذر د٬ ع٦ٺ٪ج٫ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ إعقجٛ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ [  23]  

فو٦ٶ  إدشثٱٺ٨ ٬ّ أدٸ ع٦٪ز ٬ّ صٹذ د٬ خج٥ذ ث٥ؾٲٮوٸ ٝوج٣ عو٪ْش سعوٴ٣ ثهلل     
٥ٴال أ٫ أؽٜ ٦ّٶ أ٩ضٸ أل٩شصٲ٨ دج٥غوٴثٟ ّٮوذ ١و٤ فوالر     ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹٞٴ٣ 

ٳألخشس فالر ث٥ْؾجء إ٥ٶ ع٦ظ ث٦٥ٺ٤ ٝج٣ ٢ٙوج٫ صٹوذ دو٬ خج٥وذ ٹؾوٲذ ث٥قو٦ٴثس       
ٙٸ ث٥٪غؾذ ٳعٴث١ٰ ٦ّٶ أر٭ٰ ٩ٴمِ ث٨٦ٞ٥ ٬٩ أر٫ ث٢٥جصخ ال ٹٞٴ٧ إ٥ٶ ث٥قوالر  

 ظ فغ٬ فقٺـ إال ثعض٬ ع٨ سدٯ إ٥ٶ ٩ٴمْٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹ
   

 دجح ٩ج ؽجء إرث ثعضٺٌٞ أفذ٨١ ٬٩ ٩ٮج٩ٰ ٙال ٹٖ٪ظ ٹذٯ ٙٸ ثإل٭جء فضٶ ٹٖغ٦ٲج 
   
فذعٮج أدٴ ث٥ٴ٥ٺذ أف٪ذ د٢جس ث٥ذ٩ؾٞٸ ٹٞج٣ ٱٴ ٬٩ ٳ٥وذ دغوش دو٬ أسىوجر     [  24]  

فجفخ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ فوذعٮج ث٥ٴ٥ٺوذ دو٬ ٩غو٨٦ ّو٬ ثألٳصثّوٸ ّو٬        
ع٦٪ز ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل   ث٥ضٱشٷ ٬ّ عْٺذ د٬ ث٥٪غٺخ ٳأدٸ

إرث ثعضٺٌٞ أفذ٨١ ٬٩ ث٦٥ٺ٤ ٙال ٹذخ٤ ٹذٯ ٙوٸ ثإل٭وجء فضوٶ ٹٚوشٓ     ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 
٦ّٺٲووج ٩ووشصٺ٬ أٳ عالعووج ٙئ٭ووٰ ال ٹووذسٷ أٹوو٬ دجصووش ٹووذٯ ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ دوو٬ ّ٪ووش  
ٳؽجدش ٳّجةؾز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٱزث فذٹظ فغ٬ فوقٺـ ٝوج٣ ث٥ؾوجْٙٸ ٳأفوخ     

٥ٮوٴ٧ ٝجة٦وز ١ج٭وش أٳ ٕٺشٱوج ث٫ ال ٹوذخ٤ ٹوذٯ ٙوٸ ٳموٴةٰ         ٤٢٥ ٬٩ ثعضٺٌٞ ٩و٬ ث 
فضٶ ٹٖغ٦ٲج ٙئ٫ أدخ٤ ٹذٯ ٝذ٤ أ٫ ٹٖغ٦ٲج ١شٱش ر٥و٠ ٥وٰ ٳ٥و٨ ٹٚغوذ ر٥و٠ ث٥٪وجء       
إرث ٨٥ ٹ٬٢ ٦ّٶ ٹذٯ ٭ؾجعز ٳٝج٣ أف٪ذ د٬ فٮذ٤ إرث ثعضٺٌٞ ٩و٬ ث٥ٮوٴ٧ ٩و٬ ث٦٥ٺو٤     
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ٙأدخوو٤ ٹووذٯ ٙووٸ ٳمووٴةٰ ٝذوو٤ أ٫ ٹٖغوو٦ٲج ٙأّؾووخ إ٥ووٸ أ٫ ٹٲشٹووٜ ث٥٪ووجء ٳٝووج٣      
جٛ إرث ثعضٺٌٞ ٬٩ ث٥ٮٴ٧ دج٦٥ٺ٤ أٳ دج٥ٮٲوجس ٙوال ٹوذخ٤ ٹوذٯ ٙوٸ ٳموٴةٰ فضوٶ        إعق

 ٹٖغ٦ٲج 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ضغ٪ٺز ّٮذ ث٥ٴمٴء 
   
فووذعٮج ٭قووش دوو٬ ٦ّووٸ ث٥ؾٲنوو٪ٸ ٳدؾووش دوو٬ ٩ْووجر ث٥ْٞووذٷ ٝووجال فووذعٮج [  25]  

دؾش د٬ ث٥٪ٚن٤ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ فش٦٩ز ّو٬ أدوٸ عٚوج٣ ث٥٪وشٷ ّو٬ سدوجؿ       
د٬ أدٸ عٚٺج٫ د٬ فٴٹيخ ّو٬ ؽذصوٰ ّو٬ أدٺٲوج ٝج٥وش عو٪ْش       د٬ ّذذ ث٥شف٪٬ 

ال ٳمٴء ٥٪٬ ٨٥ ٹز١ش ثع٨ ثهلل ٦ّٺٰ ٝوج٣  سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹٞٴ٣ 
ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّجةؾز ٳأدٸ عْٺذ ٳأدٸ ٱشٹشر ٳعٲ٤ د٬ عوْذ ٳأ٭وظ ٝوج٣ أدوٴ     
ّٺغووٶ ٝووج٣ أف٪ووذ دوو٬ فٮذوو٤ ال أ٦ّوو٨ ٙووٸ ٱووزث ث٥ذووجح فووذٹغج ٥ووٰ إعووٮجد ؽٺووذ ٳٝووج٣ 

جٛ إ٫ صشٟ ث٥ضغ٪ٺز ّج٩ذث أّوجد ث٥ٴموٴء ٳإ٫ ١وج٫ ٭جعوٺج أٳ ٩ضوأٳال أؽوضأٯ       إعق
ٝووج٣ ٩ق٪ووذ دوو٬ إعوو٪جّٺ٤ أفغوو٬ ؽووٸء ٙووٸ ٱووزث ث٥ذووجح فووذٹظ سدووجؿ دوو٬ ّذووذ        
ث٥شف٪٬ ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳسدوجؿ دو٬ ّذوذ ث٥وشف٪٬ ّو٬ ؽذصوٰ ّو٬ أدٺٲوج ٳأدٴٱوج            
عوْٺذ دو٬ صٹوذ دوو٬ ّ٪وشٳ دو٬ ٭ٚٺوو٤ ٳأدوٴ عٚوج٣ ث٥٪وشٷ ثعوو٪ٰ ع٪ج٩وز دو٬ فقووٺ٬           

ؿ د٬ ّذذ ث٥شف٪٬ ٱٴ أدٴ د٢وش دو٬ فٴٹيوخ ٩وٮٲ٨ ٩و٬ سٳٵ ٱوزث ث٥قوذٹظ        ٳسدج
 ٙٞج٣ ٬ّ أدٸ د٢ش د٬ فٴٹيخ ٙٮغذٰ إ٥ٶ ؽذٯ 

   
فذعٮج ث٥قغ٬ د٬ ٦ّٸ ث٥ق٦ٴث٭ٸ فذعٮج ٹضٹوذ دو٬ ٱوجسٳ٫ ّو٬ ٹضٹوذ دو٬       [  26]  

ّٺوجك ّو٬ أدووٸ عٚوج٣ ث٥٪وشٷ ّوو٬ سدوجؿ دو٬ ّذووذ ث٥وشف٪٬ دو٬ أدووٸ عوٚٺج٫ دوو٬          
صٹذ ٬ّ أدٺٲج ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦  فٴٹيخ ٬ّ ؽذصٰ دٮش عْٺذ د٬ 

 ٩غ٦ٰ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪ن٪نز ٳثالعضٮؾجٛ 
   
فذعٮج ٝضٺذز د٬ عوْٺذ فوذعٮج ف٪وجد دو٬ صٹوذ ٳؽشٹوش ّو٬ ٩ٮقوٴس ّو٬          [  27]  

إرث ٱال٣ د٬ ٹغجٗ ٬ّ ع٦٪ز د٬ ٝٺظ ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦  
ٳٙووٸ ث٥ذوجح ّو٬ ّغ٪ووج٫ ٳ٥ٞوٺو دوو٬    صٴموأس ٙوج٭ضغش ٳإرث ثعووضؾ٪شس ٙوأٳصش ٝوج٣     

فذشر ٳثد٬ ّذجط ٳث٥٪ٞذث٧ د٬ ٩ْذٷ ١شح ٳٳثة٤ د٬ فؾش ٳأدوٸ ٱشٹوشر ٝوج٣    
أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ع٦٪ز د٬ ٝٺظ فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳثخض٦٘ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٙوٺ٪٬    
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صشٟ ث٥٪ن٪نز ٳثالعضٮؾجٛ ٙٞج٥ش ىجةٚز ٩وٮٲ٨ إرث صش١ٲ٪وج ٙوٸ ث٥ٴموٴء فضوٶ      
ث٥ؾٮجدوز عوٴثء ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ دو٬ أدوٸ       ف٦ٶ أّجد ث٥قالر ٳسأٳث ر٠٥ ٙٸ ث٥ٴمٴء ٳ

٥ٺ٦وٶ ٳّذووذ ثهلل دوو٬ ث٥٪ذوجسٟ ٳأف٪ووذ ٳإعووقجٛ ٳٝووج٣ أف٪وذ ثالعضٮؾووجٛ أٳ١ووذ ٩وو٬    
ث٥٪ن٪نز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٝج٥ش ىجةٚز ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٹْٺذ ٙٸ ث٥ؾٮجدز ٳال ٹْٺذ 
ٙٸ ث٥ٴمٴء ٳٱٴ ٝٴ٣ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳدْل أٱ٤ ث٢٥ٴٙز ٳٝج٥ش ىجةٚز ال ٹْٺوذ  

دوز أل٭ٲ٪وج عووٮز ٩و٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٙووال        ٙوٸ ث٥ٴموٴء ٳال ٙوٸ ث٥ؾٮج   
صؾخ ثإلّوجدر ٦ّوٶ ٩و٬ صش١ٲ٪وج ٙوٸ ث٥ٴموٴء ٳال ٙوٸ ث٥ؾٮجدوز ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ٩ج٥و٠            

 ٳث٥ؾجْٙٸ ٙٸ أخشر  
   

 دجح ث٥٪ن٪ن٪ز ٳثالعضٮؾجٛ ٬٩ ١٘ ٳثفذ 
   
فذعٮج ٹقٺٶ د٬ ٩ٴعٶ فذعٮج إدوشثٱٺ٨ دو٬ ٩ٴعوٶ ث٥وشثصٷ فوذعٮج خج٥وذ       [  28]  

سأٹوش ث٥ٮذوٸ   د٬ ٹقٺٶ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ صٹذ ٝوج٣   د٬ ّذذ ثهلل ٬ّ ّ٪شٳ
ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٩ن٪ل ٳثعضٮؾٜ ٬٩ ١٘ ٳثفذ ٤ْٙ ر٠٥ عالعوج ٝوج٣ أدوٴ    
ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ّذوجط ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳفوذٹظ ّذوذ ثهلل دو٬        
صٹذ فغو٬ ٕشٹوخ ٳٝوذ سٳٵ ٩ج٥و٠ ٳثدو٬ ّٺٺٮوز ٳٕٺوش ٳثفوذ ٱوزث ث٥قوذٹظ ّو٬            

ٳ٥وو٨ ٹووز١شٳث ٱووزث ث٥قووشٗ أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦       ّ٪ووشٳ دوو٬ ٹقٺووٶ   
٩ن٪ل ٳثعضٮؾٜ ٬٩ ١٘ ٳثفذ ٳإ٭٪ج ر١شٯ خج٥ذ د٬ ّذوذ ثهلل ٳخج٥وذ دو٬ ّذوذ     
ثهلل عٞز فجٌٙ ّٮذ أٱ٤ ث٥قذٹظ ٳٝج٣ دْل أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ث٥٪ن٪نوز ٳثالعضٮؾوجٛ     
٩وو٬ ١وو٘ ٳثفووذ ٹؾووضا ٳٝووج٣ دْنووٲ٨ صٚشٹٞٲ٪ووج أفووخ إ٥ٺٮووج ٳٝووج٣ ث٥ؾووجْٙٸ إ٫      

 ٳثفذ ٙٲٴ ؽجةض ٳإ٫ ٙشٝٲ٪ج ٙٲٴ أفخ إ٥ٺٮج ؽ٪ْٲ٪ج ٙٸ ١٘ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صخ٦ٺ٤ ث٦٥قٺز 
   
فذعٮج د٬ أدٸ ّ٪وش فوذعٮج عوٚٺج٫ دو٬ ّٺٺٮوز ّو٬ ّذوذ ث٢٥وشٹ٨ دو٬ أدوٸ           [  29]  

سأٹش ّ٪وجس دو٬ ٹجعوش صٴموأ ٙخ٦و٤      ث٥٪خجسٛ أدٸ أ٩ٺز ٬ّ فغج٫ د٬ دال٣ ٝج٣ 
٪ٮْٮٸ ٳ٥ٞوذ سأٹوش سعوٴ٣    ٥قٺضٰ ٙٞٺ٤ ٥ٰ أٳ ٝج٣ ٦ٞٙش ٥ٰ أصخ٤٦ ٥قٺض٠ ٝج٣ ٳ٩ج ٹ

 ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹخ٤٦ ٥قٺضٰ 
   
فذعٮج د٬ أدٸ ّ٪ش فذعٮج عٚٺج٫ د٬ ّٺٺٮوز ّو٬ عوْٺذ دو٬ أدوٸ ّشٳدوز       [  30]  

٩غ٦وٰ  ٬ّ ٝضجدر ٬ّ فغج٫ د٬ دال٣ ٬ّ ّ٪وجس ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦       
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ٳٙوٶ  ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّغ٪ج٫ ٳّجةؾز ٳأ٧ ع٦٪ز ٳأ٭ظ ٳثد٬ أدٸ أ
ٳأدٸ أٹٴح ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳعو٪ْش إعوقجٛ دو٬ ٩ٮقوٴس ٹٞوٴ٣ ٝوج٣ أف٪وذ دو٬           
فٮذ٤ ٝج٣ د٬ ّٺٺٮوز ٥و٨ ٹغو٪ِ ّذوذ ث٢٥وشٹ٨ ٩و٬ فغوج٫ دو٬ دوال٣ فوذٹظ ث٥ضخ٦ٺو٤            
ٳٝج٣ ٩ق٪ذ د٬ إع٪جّٺ٤ أفـ ؽٸء ٙٸ ٱزث ث٥ذجح فذٹظ ّج٩ش دو٬ ؽوٞٺٜ ّو٬    

جح أدٸ ٳثة٤ ٬ّ ّغ٪ج٫ ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٝوج٣ دٲوزث أ١غوش أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوق         
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳ٩و٬ دْوذٱ٨ سأٳث صخ٦ٺو٤ ث٦٥قٺوز ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ ث٥ؾوجْٙٸ        
ٳٝج٣ أف٪ذ إ٫ عٲج ٬ّ صخ٦ٺ٤ ث٦٥قٺز ٙٲٴ ؽجةض ٳٝج٣ إعقجٛ إ٫ صش١وٰ ٭جعوٺج أٳ   

 ٩ضأٳال أؽضأٯ ٳإ٫ صش١ٰ ّج٩ذث أّجد 
   
فذعٮج ٹقٺٶ د٬ ٩ٴعٶ فذعٮج ّذذ ث٥شصثٛ ٬ّ إعشثةٺ٤ ّو٬ ّوج٩ش دو٬    [  31]  

أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ١وج٫      ٸ ٳثة٤ ٬ّ ّغ٪ج٫ دو٬ ّٚوج٫   ؽٞٺٜ ٬ّ أد
 ٹخ٤٦ ٥قٺضٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٩غـ ث٥شأط أ٭ٰ ٹذذأ د٪ٞذ٧ ث٥شأط إ٥ٶ ٩ؤخشٯ 

   
فووذعٮج إعووقجٛ دوو٬ ٩ٴعووٶ ثأل٭قووجسٷ فووذعٮج ٩ْوو٬ دوو٬ ّٺغووٶ ث٥ٞووضثص    [  32]  

أ٫ ّو٬ أدٺوٰ ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ صٹوذ        فوذعٮج ٩ج٥و٠ دو٬ أ٭وظ ّو٬ ّ٪وشٳ دو٬ ٹقٺوٶ        
سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٩غـ سأعٰ دٺذٹوٰ ٙأٝذو٤ دٲ٪وج ٳأددوش دوذأ د٪ٞوذ٧       
سأعٰ ع٨ رٱخ دٲ٪ج إ٥ٶ ٝٚجٯ ع٨ سدٱ٪ج فضٶ سؽِ إ٥ٶ ث٥٪٢وج٫ ث٥وزٷ دوذأ ٩ٮوٰ عو٨      
ٕغ٤ سؽ٦ٺٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذوجح ّو٬ ٩ْجٳٹوز ٳث٥٪ٞوذث٧ دو٬ ٩ْوذٷ ١وشح        

فذٹظ ّذذ ثهلل د٬ صٹوذ أفوـ ؽوٸء ٙوٸ ث٥ذوجح ٳأفغو٬       ٳّجةؾز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ 
 ٳدٰ ٹٞٴ٣ ث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ 

   
 دجح ٩ج ؽجء أ٭ٰ ٹذذأ د٪ؤخش ث٥شأط 

   
فذعٮج ٝضٺذز د٬ عْٺذ فذعٮج دؾش د٬ ث٥٪ٚن٤ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩ق٪ذ د٬ [  33]  

أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٩غوـ      ّٞٺ٤ ّو٬ ث٥شدٺوِ دٮوش ٩ْوٴر دو٬ ّٚوشثء       
٩شصٺ٬ دذأ د٪ؤخش سأعٰ ع٨ د٪ٞذ٩ز ٳدأر٭ٺٰ ٦١ضٺٲ٪ج ٍٲٴسٱ٪ج ٳديٴ٭ٲ٪وج  دشأعٰ 

ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ ٳفذٹظ ّذذ ثهلل د٬ صٹذ أفـ ٩و٬ ٱوزث ٳأؽوٴد    
 إعٮجدث ٳٝذ رٱخ دْل أٱ٤ ث٢٥ٴٙز إ٥ٶ ٱزث ث٥قذٹظ ٩ٮٲ٨ ٳ١ٺِ د٬ ث٥ؾشثؿ 
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ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ٩غـ ث٥شأط ٩شر 
   
د٢ش د٬ ٩نش ٬ّ د٬ ّؾال٫ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩ق٪ذ فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج [  34]  

أ٭ٲج سأس ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦  د٬ ّٞٺ٤ ٬ّ ث٥شدٺِ دٮش ٩ْٴر د٬ ّٚشثء 
ٹضٴمأ ٝج٥ش ٩غـ سأعوٰ ٳ٩غوـ ٩وج أٝذو٤ ٩ٮوٰ ٳ٩وج أددوش ٳفوذٕٺٰ ٳأر٭ٺوٰ ٩وشر           
ٳثفذر ٝج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ٦ّوٸ ٳؽوذ ى٦قوز دو٬ ٩قوشٗ دو٬ ّ٪وشٳ ٝوج٣ أدوٴ             

ذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝذ سٳٵ ٬٩ ٕٺش ٳؽوٰ ّو٬ ث٥ٮذوٸ    ّٺغٶ ٳفذٹظ ث٥شدٺِ ف
ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أ٭ٰ ٩غـ دشأعٰ ٩شر ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮذ أ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ 
٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٳدٰ ٹٞٴ٣ ؽْٚش دو٬ ٩ق٪وذ   
ٳعووٚٺج٫ ث٥غووٴسٷ ٳثدوو٬ ث٥٪ذووجسٟ ٳث٥ؾووجْٙٸ ٳأف٪ووذ ٳإعووقجٛ سأٳث ٩غووـ ث٥ووشأط  

ج ٩ق٪ذ د٬ ٩ٮقٴس ث٥٪٢ٸ ٝوج٣ عو٪ْش عوٚٺج٫ دو٬ ّٺٺٮوز ٹٞوٴ٣       ٩شر ٳثفذر فذعٮ
 عأ٥ش ؽْٚش د٬ ٩ق٪ذ ٬ّ ٩غـ ث٥شأط أٹؾضٵ ٩شر ٙٞج٣ إٷ ٳثهلل 

   
 دجح ٩ج ؽجء أ٭ٰ ٹأخز ٥شأعٰ ٩جء ؽذٹذث 

   
فووذعٮج ٦ّووٸ دوو٬ خؾووش٧ أخذش٭ووج ّذووذ ثهلل دوو٬ ٳٱووخ فووذعٮج ّ٪ووشٳ دوو٬      [  35]  

سأٵ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ   ٬ صٹذ أ٭وٰ  ث٥قشط ٬ّ فذج٫ د٬ ٳثعِ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ ّذذ ثهلل د
ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ صٴمأ ٳأ٭ٰ ٩غـ سأعٰ د٪جء ٕٺش ٙن٤ ٹذٹٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱوزث  
فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳسٳٵ د٬ ٥ٲٺْز ٱزث ث٥قذٹظ ٬ّ فذج٫ د٬ ٳثعِ ٬ّ أدٺٰ 
٬ّ ّذذ ثهلل د٬ صٹذ أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ صٴمأ ٳأ٭ٰ ٩غـ سأعٰ د٪جء 

٥قوشط ّو٬ فذوج٫ أفوـ أل٭وٰ ٝوذ سٳٵ ٩و٬        ٕٺش ٙن٤ ٹذٹٰ ٳسٳثٹز ّ٪شٳ د٬ ث
ٕٺش ٳؽوٰ ٱوزث ث٥قوذٹظ ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ صٹوذ ٳٕٺوشٯ أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ            
ٳع٨٦ أخز ٥شأعٰ ٩جء ؽذٹذث ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮذ أ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ سأٳث أ٫ ٹأخوز  

 ٥شأعٰ ٩جء ؽذٹذث 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٩غـ ثألر٭ٺ٬ ٍجٱشٱ٪ج ٳدجىٮٲ٪ج 
   
فذعٮج ّذذ ثهلل د٬ إدسٹظ ّو٬ ٩ق٪وذ دو٬ ّؾوال٫ ّو٬ صٹوذ        فذعٮج ٱٮجد[  36]  

أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٩غـ د٬ أع٨٦ ٬ّ ّيجء د٬ ٹغجس ٬ّ د٬ ّذجط 
دشأعٰ ٳأر٭ٺٰ ٍجٱشٱ٪ج ٳدجىٮٲ٪ج ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ث٥شدٺوِ ٝوج٣         
أدٴ ّٺغٶ ٳفذٹظ د٬ ّذجط فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّوٶ ٱوزث ّٮوذ أ١غوش     
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 سننّالت

 ٳ٫ ٩غـ ثألر٭ٺ٬ ٍٲٴسٱ٪ج ٳديٴ٭ٲ٪ج أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٹش
   

 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ثألر٭ٺ٬ ٬٩ ث٥شأط 
   
فذعٮج ٝضٺذوز فوذعٮج ف٪وجد دو٬ صٹوذ ّو٬ عوٮج٫ دو٬ سدٺْوز ّو٬ ؽوٲش دو٬             [  37]  

صٴمووأ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٖٙغوو٤ ٳؽٲووٰ  فٴؽووخ ّوو٬ أدووٸ أ٩ج٩ووز ٝووج٣ 
ّٺغوٶ ٝوج٣    عالعج ٳٹذٹٰ عالعوج ٳ٩غوـ دشأعوٰ ٳٝوج٣ ثألر٭وج٫ ٩و٬ ث٥وشأط ٝوج٣ أدوٴ         

ٝضٺذز ٝج٣ ف٪جد ال أدسٷ ٱزث ٬٩ ٝوٴ٣ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ أٳ ٩و٬ ٝوٴ٣        
أدووٸ أ٩ج٩ووز ٝووج٣ ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ أ٭ووظ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٱووزث فووذٹظ فغوو٬ ٥ووٺظ   
إعٮجدٯ دوزثٟ ث٥ٞوجة٨ ٳث٥ْ٪و٤ ٦ّوٶ ٱوزث ّٮوذ أ١غوش أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ             

ٳدووٰ ٹٞووٴ٣ عووٚٺج٫   فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳ٩وو٬ دْووذٱ٨ أ٫ ثألر٭ووٺ٬ ٩وو٬ ث٥ووشأط    
ث٥غٴسٷ ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ ٳٝج٣ دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٩ج أٝذ٤ 
٩و٬ ثألر٭ووٺ٬ ٙ٪وو٬ ث٥ٴؽووٰ ٳ٩ووج أددووش ٙ٪وو٬ ث٥ووشأط ٝووج٣ إعووقجٛ ٳأخضووجس أ٫ ٹ٪غووـ  
٩ٞذ٩ٲ٪ج ٩ِ ث٥ٴؽٰ ٳ٩ؤخشٱ٪ج ٩ِ سأعٰ ٳٝج٣ ث٥ؾجْٙٸ ٱ٪وج عوٮز ٦ّوٶ فٺج٥ٲ٪وج     

 ٹ٪غقٲ٪ج د٪جء ؽذٹذ 
   

 ٺ٤ ثألفجدِ دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صخ٦
   
فووذعٮج ٝضٺذووز ٳٱٮووجد ٝووجال فووذعٮج ٳ١ٺووِ ّوو٬ عووٚٺج٫ ّوو٬ أدووٸ ٱجؽوو٨ ّوو٬  [  38]  

إرث ّجفوو٨ دوو٬ ٥ٞووٺو دوو٬ فووذشر ّوو٬ أدٺووٰ ٝووج٣ ٝووج٣ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ 
صٴمأس ٙخ٦و٤ ثألفوجدِ ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ دو٬ ّذوجط ٳث٥٪غوضٴسد ٳٱوٴ دو٬            

فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ    ؽذثد ث٥ٚٲشٷ ٳأدٸ أٹٴح ثأل٭قجسٷ ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ ٱوزث   
ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮذ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ أ٭ٰ ٹخ٤٦ أفجدِ سؽ٦ٺٰ ٙٸ ث٥ٴمٴء ٳدٰ ٹٞوٴ٣  
أف٪ذ ٳإعقجٛ ٳٝج٣ إعقجٛ ٹخ٤٦ أفجدِ ٹذٹٰ ٳسؽ٦ٺٰ ٙٸ ث٥ٴمٴء ٳأدٴ ٱجؽو٨  

 ثع٪ٰ إع٪جّٺ٤ د٬ ١غٺش ث٥٪٢ٸ 
   
فذعٮج إدشثٱٺ٨ د٬ عْٺذ ٱٴ ث٥ؾٴٱشٷ فوذعٮج عوْذ دو٬ ّذوذ ث٥ق٪ٺوذ دو٬       [  39]  

ٮج ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ث٥ض٭جد ٬ّ ٩ٴعٶ د٬ ّٞذز ّو٬ فوج٥ـ ٩وٴ٥ٶ    ؽْٚش فذع
إرث صٴمووأس ث٥ضٴأ٩ووز ّوو٬ دوو٬ ّذووجط أ٫ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝووج٣   

 ٙخ٤٦ دٺ٬ أفجدِ ٹذٹ٠ ٳسؽ٦ٺ٠ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ ٕشٹخ 
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ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج د٬ ٥ٲٺْز ٬ّ ٹضٹذ د٬ ّ٪شٳ ٬ّ أدٸ ّذوذ ث٥وشف٪٬   [  40]  
سأٹوش ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦      ذ٦ٸ ٬ّ ث٥٪غضٴسد د٬ ؽذثد ث٥ٚٲوشٷ ٝوج٣   ث٥ق

إرث صٴمأ د٠٥ أفجدِ سؽ٦ٺٰ دخٮقشٯ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغو٬ ٕشٹوخ   
 ال ٭ْشٰٙ إال ٬٩ فذٹظ د٬ ٥ٲٺْز 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٳٹ٤ ٥ألّٞجح ٬٩ ث٥ٮجس 

   
٬ أدوٸ فوج٥ـ   فذعٮج ٝضٺذز ٝج٣ فذعٮج ّذذ ث٥ْضٹض د٬ ٩ق٪ذ ٬ّ عٲٺ٤ د[  41]  

ٳٹو٤ ٥ألّٞوجح ٩و٬    ٬ّ أدٺٰ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣   
ث٥ٮووجس ٝووج٣ ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ ّذووذ ثهلل دوو٬ ّ٪ووشٳ ٳّجةؾووز ٳؽووجدش ٳّذووذ ثهلل دوو٬     
ث٥قشط ٱٴ د٬ ؽضء ث٥ضدٺوذٷ ٳ٩ْٺٞٺوخ ٳخج٥وذ دو٬ ث٥ٴ٥ٺوذ ٳؽوشفذٺ٤ دو٬ فغوٮز         

فوذٹظ أدوٸ ٱشٹوشر    ٳّ٪شٳ د٬ ث٥ْوجؿ ٳٹضٹوذ دو٬ أدوٸ عوٚٺج٫ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ         
فذٹظ فغ٬ فوقٺـ ٳٝوذ سٳٵ ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ث٭وٰ ٝوج٣ ٳٹو٤           
٥ألّٞجح ٳديٴ٫ ثألٝذث٧ ٩و٬ ث٥ٮوجس ٝوج٣ ٳٙٞوٰ ٱوزث ث٥قوذٹظ أ٭وٰ ال ٹؾوٴص ث٥٪غوـ          

 ٦ّٶ ث٥ٞذ٩ٺ٬ إرث ٨٥ ٹ٬٢ ٦ّٺٲ٪ج خٚج٫ أٳ ؽٴسدج٫ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٩شر ٩شر 
   
ٳٝضٺذووز ٝووج٥ٴث فووذعٮج ٳ١ٺوِ ّوو٬ عووٚٺج٫ ؿ ٝووج٣   فوذعٮج أدووٴ ١شٹووخ ٳٱٮوجد  [  42]  

ٳفذعٮج ٩ق٪ذ د٬ دؾجس فذعٮج ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ٝج٣ فذعٮج عٚٺج٫ ٬ّ صٹذ د٬ أع٨٦ 
أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ صٴموأ ٩وشر       ٬ّ ّيجء د٬ ٹغجس ٬ّ د٬ ّذوجط  

٩شر ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّ٪ش ٳؽجدش ٳدشٹذر ٳأدٸ سثِٙ ٳثد٬ ث٥ٚج١وٰ  
ٳفوذٹظ دو٬ ّذوجط أفغو٬ ؽوٸء ٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح ٳأفوـ ٳسٳٵ          ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ 

سؽذٹ٬ د٬ عْذ ٳٕٺوشٯ ٱوزث ث٥قوذٹظ ّو٬ ث٥نوقجٟ دو٬ ؽوشفذٺ٤ ّو٬ صٹوذ دو٬           
أع٨٦ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ ّ٪ش د٬ ث٥خيجح أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ صٴموأ ٩وشر    
٩ووشر ٝووج٣ ٳ٥ووٺظ ٱووزث دؾووٸء ٳث٥قووقٺـ ٩ووج سٳٵ دوو٬ ّؾووال٫ ٳٱؾووج٧ دوو٬ عووْذ   

ض د٬ ٩ق٪ذ ٬ّ صٹذ د٬ أعو٨٦ ّو٬ ّيوجء دو٬ ٹغوجس      ٳعٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳّذذ ث٥ْضٹ
 ٬ّ د٬ ّذجط ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٩شصٺ٬ ٩شصٺ٬ 
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 سننّالت

فذعٮج أدٴ ١شٹخ ٳ٩ق٪ذ د٬ سثِٙ ٝوجال فوذعٮج صٹوذ دو٬ فذوجح ّو٬ ّذوذ        [  43]  
 ث٥شف٪٬ د٬ عجدش د٬ عٴدج٫ ٝج٣ فذعٮٸ ّذذ ثهلل د٬ ث٥ٚن٤ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬

أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ صٴمأ ٩شصٺ٬ ٱش٩ض ٱٴ ثألّشػ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر 
٩شصٺ٬ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ّو٬ ؽوجدش ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ فغو٬         
ٕشٹخ ال ٭ْشٰٙ إال ٬٩ فوذٹظ دو٬ عٴدوج٫ ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ ث٥ٚنو٤ ٳٱوٴ إعوٮجد          

٬ فغ٬ فقٺـ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٝذ سٳٵ ٱ٪ج٧ ٬ّ ّج٩ش ثألفٴ٣ ٬ّ ّيجء ّ
 أدٸ ٱشٹشر أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ صٴمأ عالعج عالعج 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء عالعج عالعج 

   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ دؾجس فوذعٮج ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬ ٩ٲوذٷ ّو٬ عوٚٺج٫ ّو٬         [  44]  

أ٫ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ صٴموأ عالعوج      أدٸ إعقجٛ ٬ّ أدٸ فٺز ٬ّ ٦ّٸ 
ح ٬ّ ّغ٪وج٫ ٳّجةؾوز ٳث٥شدٺوِ ٳثدو٬ ّ٪وش ٳأدوٸ       عالعج ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذج

أ٩ج٩ز ٳأدٸ سثِٙ ٳّذذ ثهلل دو٬ ّ٪وشٳ ٳ٩ْجٳٹوز ٳأدوٸ ٱشٹوشر ٳؽوجدش ٳّذوذ ثهلل        
د٬ صٹذ ٳأدٸ د٬ ١ْخ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ٦ّوٸ أفغو٬ ؽوٸء ٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح       
ٳأفـ أل٭ٰ ٝذ سٳٵ ٬٩ ٕٺش ٳؽوٰ ّو٬ ٦ّوٸ سموٴث٫ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳث٥ْ٪و٤ ٦ّوٶ        

أ٫ ث٥ٴمٴء ٹؾضا ٩شر ٩شر ٳ٩وشصٺ٬ أٙنو٤ ٳأٙنو٦ٰ     ٱزث ّٮذ ّج٩ز أٱ٤ ث٨٦ْ٥
عووالط ٳ٥ووٺظ دْووذٯ ؽووٸء ٳٝووج٣ دوو٬ ث٥٪ذووجسٟ ال آ٩وو٬ إرث صثد ٙووٸ ث٥ٴمووٴء ٦ّووٶ  

 ث٥غالط أ٫ ٹأع٨ ٳٝج٣ أف٪ذ ٳإعقجٛ ال ٹضٹذ ٦ّٶ ث٥غالط إال سؽ٤ ٩ذض٦ٶ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٩شر ٳ٩شصٺ٬ ٳعالعج 
   
فوذعٮج ؽوشٹ٠ ّو٬ عجدوش دو٬ أدوٸ        فذعٮج إع٪جّٺ٤ دو٬ ٩ٴعوٶ ث٥ٚوضثسٷ   [  45]  

أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ صٴموأ      فٚٺز ٝج٣ ٦ٝش ألدٸ ؽْٚش فوذع٠ ؽوجدش   
٩شر ٩شر ٳ٩شصٺ٬ ٩شصٺ٬ ٳعالعج عالعج ٝج٣ ٭٨ْ ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ ٳسٳٵ ٳ١ٺوِ ٱوزث    
ث٥قذٹظ ٬ّ عجدوش دو٬ أدوٸ فوٚٺز ٝوج٣ ٦ٝوش ألدوٸ ؽْٚوش فوذع٠ ؽوجدش أ٫ ث٥ٮذوٸ            

ر ٝوج٣ ٭ْو٨ ٳفوذعٮج دوز٠٥ ٱٮوجد ٳٝضٺذوز ٝوجال        ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ صٴموأ ٩وشر ٩وش    
فذعٮج ٳ١ٺوِ ّو٬ عجدوش دو٬ أدوٸ فوٚٺز ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٱوزث أفوـ ٩و٬ فوذٹظ              
ؽشٹ٠ أل٭ٰ ٝذ سٳٵ ٬٩ ٕٺش ٳؽوٰ ٱوزث عجدوش ٭قوٴ سٳثٹوز ٳ١ٺوِ ٳؽوشٹ٠ ١غٺوش         

 ث٦ٖ٥و ٳعجدش د٬ أدٸ فٚٺز ٱٴ أدٴ ف٪ضر ث٥غ٪ج٥ٸ 
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 العج دجح ٩ج ؽجء ٙٺ٪٬ ٹضٴمأ دْل ٳمٴةٰ ٩شصٺ٬ ٳدْنٰ ع
   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ أدٸ ّ٪ش فذعٮج عٚٺج٫ د٬ ّٺٺٮز ٬ّ ّ٪شٳ دو٬ ٹقٺوٶ   [  47]  

أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ صٴمأ ٖٙغ٤ ٳؽٲٰ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ صٹذ 
عالعج ٳٕغ٤ ٹذٹٰ ٩وشصٺ٬ ٩وشصٺ٬ ٳ٩غوـ دشأعوٰ ٳٕغو٤ سؽ٦ٺوٰ ٩وشصٺ٬ ٝوج٣ أدوٴ          

ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل    ّٺغٶ ٳٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝذ ر١ش ٙٸ ٕٺوش فوذٹظ أ٫  
٦ّٺٰ ٳع٨٦ صٴموأ دْول ٳموٴةٰ ٩وشر ٳدْنوٰ عالعوج ٳٝوذ سخوـ دْول أٱو٤           
ث٦ْ٥وو٨ ٙووٸ ر٥وو٠ ٥وو٨ ٹووشٳث دأعووج أ٫ ٹضٴمووأ ث٥شؽوو٤ دْوول ٳمووٴةٰ عالعووج ٳدْنووٰ   

 ٩شصٺ٬ أٳ ٩شر 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٳمٴء ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ١ٺ٘ ١ج٫ 
   
ّو٬ أدوٸ إعوقجٛ ّو٬ أدوٸ       فذعٮج ٱٮجد ٳٝضٺذز ٝجال فذعٮج أدٴ ثألفوٴؿ [  48]  

سأٹش ٦ّٺج صٴمأ ٖٙغ٤ ١ٚٺٰ فضٶ أ٭ٞجٱ٪ج ع٨ ٩ن٪ل عالعج ٳأعضٮؾٜ فٺز ٝج٣ 
عالعج ٳٕغ٤ ٳؽٲٰ عالعج ٳرسثّٺٰ عالعج ٳ٩غـ دشأعٰ ٩وشر عو٨ ٕغو٤ ٝذ٩ٺوٰ إ٥وٶ      
ث٢٥ْذٺ٬ ع٨ ٝج٧ ٙأخوز ٙنو٤ ىٲوٴسٯ ٙؾوشدٰ ٳٱوٴ ٝوجة٨ عو٨ ٝوج٣ أفذذوش أ٫ أسٹ٢و٨           

 ّ ٦ٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ ث٥ذوجح        ١ٺ٘ ١ج٫ ىٲٴس سعٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل 
٬ّ ّغ٪ج٫ ٳّذذ ثهلل د٬ صٹذ ٳثد٬ ّذجط ٳّذذ ثهلل د٬ ّ٪شٳ ٳث٥شدٺِ ٳّذذ ثهلل 

 د٬ أ٭ٺظ ٳّجةؾز سمٴث٫ ثهلل ٦ّٺٲ٨ 
   
فذعٮج ٝضٺذز ٳٱٮجد ٝجال فذعٮج أدٴ ثألفوٴؿ ّو٬ أدوٸ إعوقجٛ ّو٬ ّذوذ       [  49]  

ج٣ ١وج٫ إرث ٙوشٓ ٩و٬    ٩غ٤ فذٹظ أدٸ فٺز إال أ٫ ّذذ خٺش ٝو خٺش ر١ش ٬ّ ٦ّٸ 
ىٲٴسٯ أخز ٬٩ ٙن٤ ىٲٴسٯ د٢ٰٚ ٙؾشدٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ٦ّٸ سٳثٯ أدٴ 
إعقجٛ ث٥ٲ٪ذث٭ٸ ٬ّ أدٸ فٺز ٳّذذ خٺش ٳث٥قوجسط ّو٬ ٦ّوٸ ٳٝوذ سٳثٯ صثةوذر      
د٬ ٝذث٩ز ٳٕٺش ٳثفذ ٬ّ خج٥ذ دو٬ ٦ّٞ٪وز ّو٬ ّذوذ خٺوش ّو٬ ٦ّوٸ سموٶ ثهلل         

ـ ٝوج٣ ٳسٳٵ ؽوْذز   صْج٥ٶ ّٮٰ فذٹظ ث٥ٴمٴء ديٴ٥ٰ ٳٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺ
ٱووزث ث٥قووذٹظ ّوو٬ خج٥ووذ دوو٬ ٦ّٞ٪ووز ٙأخيووأ ٙووٸ ثعوو٪ٰ ٳثعوو٨ أدٺووٰ ٙٞووج٣ ٩ج٥وو٠ دوو٬  
ّشٙيز ٬ّ ّذذ خٺش ٬ّ ٦ّٸ ٝج٣ ٳسٳٵ ٬ّ أدٸ ّٴث٭ز ٬ّ خج٥ذ دو٬ ٦ّٞ٪وز   
٬ّ ّذذ خٺش ٬ّ ٦ّٸ ٝج٣ ٳسٳٵ ّٮٰ ٬ّ ٩ج٠٥ د٬ ّشٙيز ٩غ٤ سٳثٹز ؽوْذز  

 ٳث٥ققٺـ خج٥ذ د٬ ٦ّٞ٪ز 
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 ث٥ٴمٴء  دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٮنـ دْذ
   
فووذعٮج ٭قووش دوو٬ ٦ّووٸ ث٥ؾٲنوو٪ٸ ٳأف٪ووذ دوو٬ أدووٸ ّذٺووذ ثهلل ث٥غوو٦ٺ٪ٸ    [  50]  

ث٥ذقشٷ ٝجال فذعٮج أدٴ ٝضٺذز ع٨٦ د٬ ٝضٺذز ّو٬ ث٥قغو٬ دو٬ ٦ّوٸ ث٥ٲجؽو٪ٸ ّو٬       
ّذووذ ث٥ووشف٪٬ ثألّووشػ ّوو٬ أدووٸ ٱشٹووشر أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝووج٣       

ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ     ؽجء٭ٸ ؽذشٹ٤ ٙٞج٣ ٹج ٩ق٪وذ إرث صٴموأس ٙج٭ضنوـ ٝوج٣ أدوٴ     
ٕشٹخ ٝج٣ ٳع٪ْش ٩ق٪ذث ٹٞٴ٣ ث٥قغ٬ دو٬ ث٥ٲجؽو٪ٸ ٩ٮ٢وش ث٥قوذٹظ ٝوج٣ ٳٙوٸ       
ث٥ذووجح ّوو٬ أدووٸ ث٥ق٢وو٨ دوو٬ عووٚٺج٫ ٳثدوو٬ ّذووجط ٳصٹووذ دوو٬ فجسعووز ٳأدووٸ عووْٺذ      
ث٥خذسٷ ٳٝج٣ دْنٲ٨ عٚٺج٫ د٬ ث٥ق٨٢ أٳ ث٥ق٨٢ د٬ عٚٺج٫ ٳثميشدٴث ٙٸ ٱوزث  

 ث٥قذٹظ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ إعذجٓ ث٥ٴمٴء 
   
فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾش أخذش٭وج إعو٪جّٺ٤ دو٬ ؽْٚوش ّو٬ ث٥ْوالء دو٬ ّذوذ          [ 51]  

أال ث٥شف٪٬ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ أدوٸ ٱشٹوشر أ٫ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣        
أد٨٢٥ ٦ّٶ ٩ج ٹ٪قٴ ثهلل دٰ ث٥خيجٹج ٳٹشِٙ دٰ ث٥ذسؽجس ٝوج٥ٴث د٦وٶ ٹوج سعوٴ٣ ثهلل     

ضَوجس ث٥قوالر   ٝج٣ إعذجٓ ث٥ٴمٴء ٦ّٶ ث٥٪٢جسٯ ٳ١غوشر ث٥خيوج إ٥وٶ ث٥٪غوجؽذ ٳث٭    
 دْذ ث٥قالر ٙز٨٢٥ ث٥شدجه 

   
ٳفذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ّذذ ث٥ْضٹض د٬ ٩ق٪ذ ٬ّ ث٥ْالء ٭قوٴٯ ٳٝوج٣ ٝضٺذوز    [  52]  

ٙٸ فذٹغٰ ٙز٨٢٥ ث٥شدجه ٙوز٨٢٥ ث٥شدوجه ٙوز٨٢٥ ث٥شدوجه عالعوج ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ          
ث٥ذجح ٬ّ ٦ّٸ ٳّذذ ثهلل د٬ ّ٪شٳ ٳثد٬ ّذجط ٳّذٺذر ٳٹٞج٣ ّذٺذر د٬ ّ٪وشٳ  

ز ٳّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ّجةؼ ث٥قنش٩ٸ ٳأ٭ظ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳفذٹظ أدٸ ٳّجةؾ
ٱشٹشر ٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳث٥ْوالء دو٬ ّذوذ ث٥وشف٪٬ ٱوٴ دو٬             

 ٹْٞٴح ث٥ؾٲٮٸ ث٥قشٝٸ ٳٱٴ عٞز ّٮذ أٱ٤ ث٥قذٹظ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ض٪ٮذ٣ دْذ ث٥ٴمٴء 
   
د٬ ٳٱخ ٬ّ صٹذ دو٬  فذعٮج عٚٺج٫ د٬ ٳ١ٺِ د٬ ث٥ؾشثؿ فذعٮج ّذذ ثهلل [  53]  

١وج٫ ٥شعوٴ٣ ثهلل   فذجح ٬ّ أدٸ ٩ْجر ٬ّ ث٥ضٱشٷ ٬ّ ّشٳر ٬ّ ّجةؾز ٝج٥ش 
فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ خشٝووز ٹٮؾوو٘ دٲووج دْووذ ث٥ٴمووٴء ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ   
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ّجةؾز ٥وٺظ دج٥ٞوجة٨ ٳال ٹقوـ ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح            
٘ ّٮوذ أٱو٤ ث٥قوذٹظ    ؽٸء ٳأدٴ ٩ْجر ٹٞٴ٥ٴ٫ ٱٴ عو٦ٺ٪ج٫ دو٬ أسٝو٨ ٳٱوٴ موْٺ     

 ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ٩ْجر د٬ ؽذ٤ 
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج سؽذٹ٬ د٬ عْذ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ دو٬ صٹوجد دو٬ أ٭ْو٨     [  54]  

٬ّ ّضذز د٬ ف٪ٺذ ٬ّ ّذجدر د٬ ٭غٸ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ دو٬ ٕوٮ٨ ّو٬ ٩ْوجر دو٬      
سأٹش ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ إرث صٴمأ ٩غوـ ٳؽٲوٰ ديوشٗ عٴدوٰ     ؽذ٤ ٝج٣ 
ّٺغووٶ ٱووزث فووذٹظ ٕشٹووخ ٳإعووٮجدٯ مووْٺ٘ ٳسؽووذٹ٬ دوو٬ عووْذ ٳّذووذ  ٝووج٣ أدووٴ

ث٥شف٪٬ د٬ صٹجد د٬ أ٭٨ْ ثإلٙشٹٞٸ ٹنوْٚج٫ ٙوٸ ث٥قوذٹظ ٳٝوذ سخوـ ٝوٴ٧ ٩و٬        
أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٙوٸ ث٥ض٪ٮوذ٣ دْوذ    
ث٥ٴمٴء ٳ٬٩ ١شٱٰ إ٭٪ج ١شٱٰ ٬٩ ٝذ٤ أ٭ٰ ٝٺ٤ إ٫ ث٥ٴمٴء ٹٴص٫ ٳسٳٵ ر٠٥ 

ذ د٬ ث٥٪غٺخ ٳث٥ضٱشٷ فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ف٪ٺذ ث٥شثصٷ فذعٮج ؽشٹش ٝج٣ ٬ّ عْٺ
فذعٮٺٰ ٦ّٸ د٬ ٩ؾجٱذ ّٮٶ ٳٱٴ ّٮذٷ عٞوز ّو٬ ع٦ْذوز ّو٬ ث٥ضٱوشٷ ٝوج٣ إ٭٪وج        

 ١شٯ ث٥٪ٮذٹ٤ دْذ ث٥ٴمٴء أل٫ ث٥ٴمٴء ٹٴص٫ 
   

 دجح ٙٺ٪ج ٹٞج٣ دْذ ث٥ٴمٴء 
   
ٹذ د٬ فذوجح  فذعٮج ؽْٚش د٬ ٩ق٪ذ د٬ ّ٪شث٫ ث٥غ٦ْذٸ ث٢٥ٴٙٸ فذعٮج ص[  55]  

٬ّ ٩ْجٳٹز د٬ فج٥ـ ٬ّ سدٺْز د٬ صٹوذ ث٥ذ٩ؾوٞٸ ّو٬ أدوٸ إدسٹوظ ث٥خوٴال٭ٸ       
ٳأدٸ ّغ٪ج٫ ٬ّ ّ٪وش دو٬ ث٥خيوجح ٝوج٣ ٝوج٣ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦          
٬٩ صٴمأ ٙأفغو٬ ث٥ٴموٴء عو٨ ٝوج٣ أؽوٲذ أ٫ ال إ٥وٰ إال ثهلل ٳفوذٯ ال ؽوشٹ٠ ٥وٰ          

دٺ٬ ٳثؽ٦ْٮووٸ ٩ووو٬  ٳأؽووٲذ أ٫ ٩ق٪ووذث ّذوووذٯ ٳسعووٴ٥ٰ ث٦٥ٲووو٨ ثؽ٦ْٮووٸ ٩وو٬ ث٥ضوووٴث     
ث٥٪ضيٲشٹ٬ ٙضقش ٥ٰ ع٪ج٭ٺوز أدوٴثح ث٥ؾٮوز ٹوذخ٤ ٩و٬ أٹٲوج ؽوجء ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ           
ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أ٭ظ ٳّٞذز د٬ ّج٩ش ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ّ٪ش ٝذ خٴ٥٘ صٹذ 
د٬ فذجح ٙٸ ٱزث ث٥قذٹظ ٝج٣ ٳسٳٵ ّذذ ثهلل د٬ فج٥ـ ٳٕٺشٯ ٬ّ ٩ْجٳٹز د٬ 

د٬ ّج٩ش ٬ّ ّ٪وش ٳّو٬    فج٥ـ ٬ّ سدٺْز د٬ ٹضٹذ ٬ّ أدٸ إدسٹظ ٬ّ ّٞذز
سدٺْز ٬ّ أدوٸ ّغ٪وج٫ ّو٬ ؽذٺوش دو٬ ٭ٚٺوش ّو٬ ّ٪وش ٳٱوزث فوذٹظ ٙوٸ إعوٮجدٯ             
ثميشثح ٳال ٹقـ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٸ ٱزث ث٥ذوجح ١ذٺوش ؽوٸء    

 ٝج٣ ٩ق٪ذ ٳأدٴ إدسٹظ ٨٥ ٹغ٪ِ ٬٩ ّ٪ش ؽٺتج 
   

 دجح ٙٸ ث٥ٴمٴء دج٥٪ذ 
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رمذي لاألو

 
 سننّالت

   
ال فذعٮج إع٪جّٺ٤ د٬ ٦ّٺز ّو٬  فذعٮج أف٪ذ د٬ ٩ٮٺِ ٳ٦ّٸ د٬ فؾش ٝج[  56]  

أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ١ج٫ ٹضٴمأ دج٥٪ذ ٳٹٖضغ٤ أدٸ سٹقج٭ز ٬ّ عٚٺٮز 
دج٥قووجُ ٝووج٣ ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ ّجةؾووز ٳؽووجدش ٳأ٭ووظ دوو٬ ٩ج٥وو٠ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ  
فذٹظ عٚٺٮز فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳأدٴ سٹقج٭ز ثعو٪ٰ ّذوذ ثهلل دو٬ ٩يوش ٳٱ٢وزث      

ٳث٥ٖغو٤ دج٥قووجُ ٳٝووج٣ ث٥ؾووجْٙٸ ٳأف٪ووذ  سأٵ دْول أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ث٥ٴمووٴء دج٥٪ووذ  
ٳإعقجٛ ٥ٺظ ٩ْٮٶ ٱزث ث٥قذٹظ ٦ّٶ ث٥ضٴٝٺش أ٭وٰ ال ٹؾوٴص أ١غوش ٩ٮوٰ ٳال أٝو٤      

 ٩ٮٰ ٳٱٴ ٝذس ٩ج ٹ٢ٚٸ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز ثإلعشثٗ ٙٸ ث٥ٴمٴء دج٥٪جء 
   
فووذعٮج ٩ق٪ووذ دوو٬ دؾووجس فووذعٮج أدووٴ دثٳد ث٥يٺج٥غووٸ فووذعٮج خجسؽووز دوو٬     [  57]  

ّذٺذ ٬ّ ث٥قغ٬ ٬ّ ّضٸ د٬ م٪شر ث٥غوْذٷ ّو٬ أدوٸ     ٩قْخ ٬ّ ٹٴ٭ظ د٬
إ٫ ٦٥ٴمووٴء ؽووٺيج٭ج ٹٞووج٣ ٥ووٰ  دوو٬ ١ْووخ ّوو٬ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝووج٣   

ث٥ٴ٥ٲج٫ ٙجصٞٴث ٳعٴثط ث٥٪جء ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذوجح ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ ّ٪وشٳ ٳّذوذ ثهلل       
دوو٬ ٩ٖٚوو٤ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ أدووٸ دوو٬ ١ْووخ فووذٹظ ٕشٹووخ ٳ٥ووٺظ إعووٮجدٯ    

أٱ٤ ث٥قوذٹظ أل٭وج ال ٭٦ْو٨ أفوذث أعوٮذٯ ٕٺوش خجسؽوز ٳٝوذ          دج٥ٞٴٷ ٳث٥ققٺـ ّٮذ
سٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ ٬٩ ٕٺش ٳؽٰ ٬ّ ث٥قغ٬ ٝٴ٥ٰ ٳال ٹقـ ٙٸ ٱزث ث٥ذوجح ّو٬   
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ؽٸء ٳخجسؽز ٥وٺظ دوج٥ٞٴٷ ّٮوذ أفوقجدٮج ٳموْٰٚ      

 د٬ ٩ذجسٟ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٤٢٥ فالر 
   
ثصٷ فوذعٮج عو٦٪ز دو٬ ث٥ٚنو٤ ّو٬ ٩ق٪وذ دو٬        فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ف٪ٺذ ث٥ش[  58]  

أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ١ووج٫ ٹضٴمووأ ٢٥وو٤ إعوقجٛ ّوو٬ ف٪ٺووذ ّوو٬ أ٭ووظ  
فالر ىجٱشث أٳ ٕٺش ىجٱش ٝج٣ ٦ٝش أل٭ظ ٢ٙٺ٘ ١ٮوض٨ صقوٮْٴ٫ أ٭وض٨ ٝوج٣ ١ٮوج      
٭ضٴموأ ٳمووٴءث ٳثفووذث ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳفوذٹظ ف٪ٺووذ ّوو٬ أ٭ووظ فووذٹظ فغوو٬   

ث٥قووذٹظ فووذٹظ ّ٪ووشٳ دوو٬ ّووج٩ش  ٕشٹووخ ٩وو٬ ٱووزث ث٥ٴؽووٰ ٳث٥٪ؾووٲٴس ّٮووذ أٱوو٤
ثأل٭قووجسٷ ّوو٬ أ٭ووظ ٳٝووذ ١ووج٫ دْوول أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٹووشٵ ث٥ٴمووٴء ٢٥وو٤ فووالر      

 ثعضقذجدج ال ٦ّٶ ث٥ٴؽٴح 
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ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

ٳٝذ سٳٵ ٙٸ فذٹظ ٬ّ د٬ ّ٪ش ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ أ٭وٰ   [  59]  
٬٩ صٴمأ ٦ّٶ ىٲش ١ضخ ثهلل ٥ٰ دٰ ّؾش فغٮجس ٝج٣ ٳسٳٵ ٱزث ث٥قوذٹظ  ٝج٣ 

ٸ ٕيٺ٘ ٬ّ د٬ ّ٪ش ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ فوذعٮج       ثألٙشٹٞٸ ٬ّ أد
دووز٠٥ ث٥قغووٺ٬ دووو٬ فشٹووظ ث٥٪وووشٳصٷ فووذعٮج ٩ق٪وووذ دوو٬ ٹضٹوووذ ث٥ٴثعوويٸ ّووو٬       
ثإلٙشٹٞٸ ٳٱٴ إعٮجد مْٺ٘ ٝج٣ ٦ّٸ د٬ ث٥٪ذٹٮٸ ٝوج٣ ٹقٺوٶ دو٬ عوْٺذ ث٥ٞيوج٫      
ر١ش ٥ٲؾج٧ د٬ ّشٳر ٱزث ث٥قذٹظ ٙٞج٣ ٱزث إعٮجد ٩ؾشٝٸ ٝج٣ ع٪ْش أف٪وذ دو٬   

ْش أف٪ذ د٬ فٮذ٤ ٹٞٴ٣ ٩ج سأٹش دْٺٮٸ ٩غو٤ ٹقٺوٶ دو٬ عوْٺذ     ث٥قغ٬ ٹٞٴ٣ ع٪
 ث٥ٞيج٫  

   
فوذعٮج ٩ق٪ووذ دوو٬ دؾووجس فووذعٮج ٹقٺووٶ دوو٬ عووْٺذ ٳّذووذ ث٥ووشف٪٬ ٱووٴ دوو٬  [  60]  

٩ٲذٷ ٝجال فذعٮج عٚٺج٫ د٬ عْٺذ ٬ّ ّ٪شٳ د٬ ّوج٩ش ثأل٭قوجسٷ ٝوج٣ عو٪ْش     
٦وش  ١ج٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹضٴمأ ّٮذ ٤١ فوالر ٝ أ٭ظ د٬ ٩ج٠٥ ٹٞٴ٣ 

ٙووأ٭ض٨ ٩ووج ١ٮووض٨ صقووٮْٴ٫ ٝووج٣ ١ٮووج ٭قوو٦ٸ ث٥قوو٦ٴثس ٦١ٲووج دٴمووٴء ٳثفووذ ٩ووج ٥وو٨   
٭قذط ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳفذٹظ ف٪ٺوذ ّو٬ أ٭وظ فوذٹظ     

 ؽٺذ ٕشٹخ فغ٬ 
   

 دجح ٩ج ؽجء أ٭ٰ ٹق٦ٸ ث٥ق٦ٴثس دٴمٴء ٳثفذ 
   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ دؾجس فوذعٮج ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬ ٩ٲوذٷ ّو٬ عوٚٺج٫ ّو٬         [  61]  

١وج٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ     د٬ ٩شعذ ٬ّ ع٦ٺ٪ج٫ د٬ دشٹذر ّو٬ أدٺوٰ ٝوج٣    ٦ّٞ٪ز 
ٳعوو٨٦ ٹضٴمووأ ٢٥وو٤ فووالر ٦ٙ٪ووج ١ووج٫ ّووج٧ ث٥ٚووضـ فوو٦ٶ ث٥قوو٦ٴثس ٦١ٲووج دٴمووٴء  
ٳثفذ ٳ٩غـ ٦ّٶ خٚٺٰ ٙٞج٣ ّ٪ش إ٭٠ ٦ْٙش ؽٺتج ٨٥ ص٬٢ ٦ْٙضٰ ٝج٣ ّ٪ذث ٦ْٙضوٰ  
 ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳسٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ ٦ّٸ دو٬ ٝوجد٧ ّو٬   

عووٚٺج٫ ث٥غووٴسٷ ٳصثد ٙٺووٰ صٴمووأ ٩ووشر ٩ووشر ٝووج٣ ٳسٳٵ عووٚٺج٫ ث٥غووٴسٷ ٱووزث          
ث٥قذٹظ أٹنج ٬ّ ٩قجسح د٬ دعجس ّو٬ عو٦ٺ٪ج٫ دو٬ دشٹوذر أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل       
٦ّٺٰ ٳع٨٦ ١ج٫ ٹضٴمأ ٢٥و٤ فوالر ٳسٳثٯ ٳ١ٺوِ ّو٬ عوٚٺج٫ ّو٬ ٩قوجسح ّو٬         
 ع٦ٺ٪ج٫ د٬ دشٹذر ٬ّ أدٺٰ ٝج٣ ٳسٳثٯ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ٩ٲذٷ ٳٕٺشٯ ٬ّ عٚٺج٫

٬ّ ٩قجسح دو٬ دعوجس ّو٬ عو٦ٺ٪ج٫ دو٬ دشٹوذر ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦            
٩شعال ٳٱزث أفـ ٬٩ فذٹظ ٳ١ٺِ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮذ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ث٭ٰ ٹقو٦ٸ  
ث٥قووو٦ٴثس دٴموووٴء ٳثفوووذ ٩وووج ٥ووو٨ ٹقوووذط ٳ١وووج٫ دْنوووٲ٨ ٹضٴموووأ ٢٥ووو٤ فوووالر 
ثعضقذجدج ٳإسثدر ث٥ٚن٤ ٳٹشٳٵ ّو٬ ثإلٙشٹٞوٸ ّو٬ أدوٸ ٕيٺو٘ ّو٬ دو٬ ّ٪وش         
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ٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ ٬٩ صٴمأ ٦ّٶ ىٲش ١ضوخ ثهلل ٥وٰ دوٰ ّؾوش     ٬ّ ث٥ٮذ
فغٮجس ٳٱزث إعٮجد مْٺ٘ ٳٙٸ ث٥ذجح ّو٬ ؽوجدش دو٬ ّذوذ ثهلل أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ       

 ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ف٦ٶ ث٥َٲش ٳث٥ْقش دٴمٴء ٳثفذ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٳمٴء ث٥شؽ٤ ٳث٥٪شأر ٬٩ إ٭جء ٳثفذ 
   
ج٫ دو٬ ّٺٺٮوز ّو٬ ّ٪وشٳ دو٬ دٹٮوجس ّو٬        فذعٮج د٬ أدٸ ّ٪ش فذعٮج عٚٺ[  62]  

أ٭وج ٳسعوٴ٣   أدٸ ث٥ؾْغجء ٬ّ د٬ ّذجط ٝج٣ فذعضٮٸ ٩ٺ٪ٴ٭ز ٝج٥ش ١ٮوش إٔضغو٤   
ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٬٩ إ٭جء ٳثفذ ٬٩ ث٥ؾٮجدوز ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ       
فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ٝٴ٣ ّج٩ز ث٥ٚٞٲجء أ٫ ال دأط أ٫ ٹٖضغ٤ ث٥شؽ٤ ٳث٥٪وشأر ٩و٬   

ح ٬ّ ٦ّٸ ٳّجةؾز ٳأ٭ظ ٳأ٧ ٱج٭ب ٳأ٧ فذٺز ث٥ؾٲٮٺز إ٭جء ٳثفذ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذج
 ٳأ٧ ع٦٪ز ٳثد٬ ّ٪ش ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳأدٴ ث٥ؾْغجء ثع٪ٰ ؽجدش د٬ صٹذ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز ٙن٤ ىٲٴس ث٥٪شأر 

   
فووذعٮج ٩ق٪ووٴد دوو٬ ٕووٺال٫ ٝووج٣ فووذعٮج ٳ١ٺووِ ّوو٬ عووٚٺج٫ ّوو٬ عوو٦ٺ٪ج٫     [  63]  

٭ٲوٶ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل    ٣ ث٥ضٺ٪ٸ ٬ّ أدٸ فجؽخ ٬ّ سؽ٤ ٬٩ دٮٸ ٕٚجس ٝوج 
٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٬ّ ٙن٤ ىٲٴس ث٥٪وشأر ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ عوشؽظ         
ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳ١وشٯ دْول ث٥ٚٞٲوجء ث٥ٴموٴء دٚنو٤ ىٲوٴس ث٥٪وشأر ٳٱوٴ ٝوٴ٣          

 أف٪ذ ٳإعقجٛ ١شٱج ٙن٤ ىٲٴسٱج ٳ٨٥ ٹشٹج دٚن٤ عؤسٱج دأعج 
   
ذعٮج أدووٴ دثٳد ّوو٬ فووذعٮج ٩ق٪ووذ دوو٬ دؾووجس ٳ٩ق٪ووٴد دوو٬ ٕووٺال٫ ٝووجال فوو[  64]  

ؽْذز ٬ّ ّجف٨ ٝج٣ ع٪ْش أدج فجؽخ ٹقوذط ّو٬ ث٥ق٢و٨ دو٬ ّ٪وشٳ ث٥ٖٚوجسٷ       
أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٭ٲٶ أ٫ ٹضٴموأ ث٥شؽو٤ دٚنو٤ ىٲوٴس ث٥٪وشأر أٳ      
ٝوج٣ دغوؤسٱج ٝووج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱووزث فوذٹظ فغوو٬ ٳأدوٴ فجؽوخ ثعوو٪ٰ عوٴثدر دوو٬         

ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ أ٫  ّجف٨ ٳٝج٣ ٩ق٪ذ د٬ دؾجس ٙٸ فذٹغٰ ٭ٲٶ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ 
 ٹضٴمأ ث٥شؽ٤ دٚن٤ ىٲٴس ث٥٪شأر ٳ٨٥ ٹؾ٠ ٙٺٰ ٩ق٪ذ د٬ دؾجس 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شخقز ٙٸ ر٠٥ 

   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج أدٴ ثألفٴؿ ٬ّ ع٪جٟ د٬ فشح ٬ّ ٢ّش٩وز ّو٬   [  65]  
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ثٕضغ٤ دْل أصٳثػ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙوٸ ؽٚٮوز ٙوأسثد    د٬ ّذجط ٝج٣ 
 ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أ٫ ٹضٴموأ ٩ٮوٰ ٙٞج٥وش ٹوج سعوٴ٣ ثهلل إ٭وٸ ١ٮوش        سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل

ؽٮذج ٙٞج٣ إ٫ ث٥٪جء ال ٹؾٮخ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ٝوٴ٣  
 عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳ٩ج٠٥ ٳث٥ؾجْٙٸ 

   
 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ث٥٪جء ال ٹٮؾغٰ ؽٸء 

   
فووذعٮج ٱٮووجد ٳث٥قغوو٬ دوو٬ ٦ّووٸ ث٥خووال٣ ٳٕٺووش ٳثفووذ ٝووج٥ٴث فووذعٮج أدووٴ     [  66]  

٩ز ٬ّ ث٥ٴ٥ٺوذ دو٬ ١غٺوش ّو٬ ٩ق٪وذ دو٬ ١ْوخ ّو٬ ّذٺوذ ثهلل دو٬ ّذوذ ثهلل دو٬             أعج
ٹوج سعوٴ٣ ثهلل أ٭ضٴموأ ٩و٬ دتوش      سثِٙ د٬ خذٹؼ ٬ّ أدٸ عْٺذ ث٥خذسٷ ٝج٣ ٝٺو٤  

دنووجّز ٳٱووٸ دتووش ٹ٦ٞووٶ ٙٺٲووج ث٥قووٺل ٳ٥قووٴ٧ ث٢٥ووالح ٳث٥ٮووض٬ ٙٞووج٣ سعووٴ٣ ثهلل  
زث فذٹظ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أ٫ ث٥٪جء ىٲٴس ال ٹٮؾغٰ ؽٸء ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱ

فغوو٬ ٳٝووذ ؽووٴد أدووٴ أعووج٩ز ٱووزث ث٥قووذٹظ ٦ٙوو٨ ٹووشٳ فووذٹظ أدووٸ عووْٺذ ٙووٸ دتووش     
دنجّز أفغ٬ ٩٪ج سٳٵ أدٴ أعج٩ز ٳٝذ سٳٵ ٱزث ث٥قوذٹظ ٩و٬ ٕٺوش ٳؽوٰ ّو٬      

 أدٸ عْٺذ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ د٬ ّذجط ٳّجةؾز 
   

 دجح ٩ٮٰ آخش 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ّذذر ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ إعقجٛ ٬ّ ٩ق٪وذ دو٬ ؽْٚوش دو٬     [  67]  
عو٪ْش سعوٴ٣ ثهلل   ٥ضدٺش ٬ّ ّذٺذ ثهلل د٬ ّذذ ثهلل د٬ ّ٪ش ٬ّ دو٬ ّ٪وش ٝوج٣    ث

ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٳٱوٴ ٹغوأ٣ ّو٬ ث٥٪وجء ٹ٢وٴ٫ ٙوٸ ث٥ٚوالر ٩و٬ ثألسك ٳ٩وج           
ٹٮٴدٰ ٬٩ ث٥غذجُ ٳث٥وذٳثح ٝوج٣ ٙٞوج٣ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ إرث ١وج٫         

٦ٞ٥وز ٱوٸ ث٥ؾوشثس    ث٥٪جء ٦ٝضٺ٬ ٨٥ ٹق٪٤ ث٥خذظ ٝج٣ ّذذر ٝوج٣ ٩ق٪وذ دو٬ إعوقجٛ ث    
ٳث٦ٞ٥ز ث٥ضٸ ٹغضٞٶ ٙٺٲج ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٱٴ ٝٴ٣ ث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ ٝوج٥ٴث  
إرث ١ج٫ ث٥٪جء ٦ٝضٺ٬ ٨٥ ٹٮؾغٰ ؽوٸء ٩وج ٥و٨ ٹضٖٺوش سٹقوٰ أٳ ىْ٪وٰ ٳٝوج٥ٴث ٹ٢وٴ٫         

 ٭قٴث ٬٩ خ٪ظ ٝشح 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز ث٥ذٴ٣ ٙٸ ث٥٪جء ث٥شث١ذ 
   
ج ّذوذ ث٥وشصثٛ ّو٬ ٩ْ٪وش ّو٬ ٱ٪وج٧ دو٬        فذعٮج ٩ق٪ٴد د٬ ٕٺال٫ فذعٮ[  68]  

ال ٹذوٴ٬٥ أفوذ٨١ ٙوٸ    ٩ٮذٰ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣      
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ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

ث٥٪جء ث٥ذثة٨ ع٨ ٹضٴمأ ٩ٮٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٙوٸ ث٥ذوجح     
 ٬ّ ؽجدش 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٩جء ث٥ذقش أ٭ٰ ىٲٴس 

   
٭قوجسٷ إعوقجٛ دو٬ ٩ٴعوٶ فوذعٮج      فذعٮج ٝضٺذز ٬ّ ٩ج٠٥ ؿ ٳفوذعٮج ثأل [  69]  

٬ْ٩ فذعٮج ٩ج٠٥ ٬ّ فٚٴث٫ د٬ ع٦ٺ٨ ّو٬ عوْٺذ دو٬ عو٦٪ز ٩و٬ آ٣ دو٬ ثألصسٛ       
أ٫ ث٥٪ٖٺشر د٬ أدٸ دوشدر ٳٱوٴ ٩و٬ دٮوٸ ّذوذ ث٥وذثس أخذوشٯ أ٭وٰ عو٪ِ أدوج ٱشٹوشر            

عأ٣ سؽ٤ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٞوج٣ ٹوج سعوٴ٣ ثهلل إ٭وج ٭ش١وخ      ٹٞٴ٣ 
٪وجء ٙوئ٫ صٴموأ٭ج دوٰ ّيؾوٮج أٙٮضٴموأ ٩و٬ ٩وجء         ث٥ذقش ٳ٭ق٪٤ ٩ْٮج ث٦ٞ٥ٺ٤ ٩و٬ ث٥ 

ث٥ذقش ٙٞج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٱوٴ ث٥يٲوٴس ٩وجاٯ ث٥قو٤ ٩ٺضضوٰ ٝوج٣       
ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ؽجدش ٳث٥ٚشثعٸ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٱوٴ     
ٝٴ٣ أ١غش ث٥ٚٞٲجء ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٩ٮٲ٨ أدٴ د٢وش ٳّ٪وش   

ث دأعج د٪جء ث٥ذقش ٳٝذ ١شٯ دْول أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل     ٳثد٬ ّذجط ٨٥ ٹشٳ
٦ّٺٰ ٳع٨٦ ث٥ٴمٴء د٪جء ث٥ذقش ٩ٮٲ٨ دو٬ ّ٪وش ٳّذوذ ثهلل دو٬ ّ٪وشٳ ٳٝوج٣ ّذوذ        

 ثهلل د٬ ّ٪شٳ ٱٴ ٭جس 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ضؾذٹذ ٙٸ ث٥ذٴ٣ 
   
فووذعٮج ٱٮووجد ٳٝضٺذووز ٳأدووٴ ١شٹووخ ٝووج٥ٴث فووذعٮج ٳ١ٺووِ ّوو٬ ثألّ٪ووؼ ٝووج٣  [  70]  

أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹقذط ٬ّ ىجٳط ٬ّ د٬ ّذجط ع٪ْش ٩ؾجٱذث 
٩ش ٦ّٶ ٝذشٹ٬ ٙٞج٣ إ٭ٲ٪ج ٹْزدج٫ ٳ٩ج ٹْزدج٫ ٙٸ ١ذٺش أ٩وج ٱوزث ٢ٙوج٫ ال ٹغوضضش     
٬٩ دٴ٥وٰ ٳأ٩وج ٱوزث ٢ٙوج٫ ٹ٪ؾوٸ دج٥ٮ٪ٺ٪وز ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ أدوٸ              
 ٱشٹشر ٳأدٸ ٩ٴعٶ ٳّذذ ث٥شف٪٬ د٬ فغٮز ٳصٹذ د٬ عجدش ٳأدٸ د٢شر ٝج٣ أدوٴ 

ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳسٳٵ ٩ٮقوٴس ٱوزث ث٥قوذٹظ ّو٬ ٩ؾجٱوذ ّو٬       
د٬ ّذجط ٳ٨٥ ٹز١ش ٙٺوٰ ّو٬ ىوجٳط ٳسٳثٹوز ثألّ٪وؼ أفوـ ٝوج٣ ٳعو٪ْش أدوج          
د٢ش ٩ق٪ذ د٬ أدوج٫ ث٥ذ٦خوٸ ٩غوض٪٦ٸ ٳ١ٺوِ ٹٞوٴ٣ عو٪ْش ٳ١ٺْوج ٹٞوٴ٣ ثألّ٪وؼ          

 أفٌٚ إلعٮجد إدشثٱٺ٨ ٬٩ ٩ٮقٴس 
   

  دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٭نـ دٴ٣ ث٥ٖال٧ ٝذ٤ أ٫ ٹي٨ْ
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ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

فذعٮج ٝضٺذز ٳأف٪ذ د٬ ٩ٮٺِ ٝجال فوذعٮج عوٚٺج٫ دو٬ ّٺٺٮوز ّو٬ ث٥ضٱوشٷ       [  71]  
دخ٦وش دوجد٬   ٬ّ ّذٺذ ثهلل د٬ ّذذ ثهلل د٬ ّضذز ٬ّ أ٧ ٝوٺظ دٮوش ٩ققو٬ ٝج٥وش     

٥ٸ ٦ّٶ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٨٥ ٹأ٤١ ث٥يْج٧ ٙذج٣ ٦ّٺٰ ٙذّج د٪وجء ٙشؽوٰ   
جدوز دٮوش ث٥قوشط ٳٱوٸ أ٧     ٦ّٺٰ ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ٦ّوٸ ٳّجةؾوز ٳصٹٮوخ ٳ٥ذ       

ث٥ٚن٤ د٬ ّذجط د٬ ّذذ ث٥٪ي٦خ ٳأدٸ ث٥غ٪ـ ٳّذذ ثهلل د٬ ّ٪وشٳ ٳأدوٸ ٥ٺ٦وٶ    
ٳثد٬ ّذجط ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح          
ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳث٥ضووجدْٺ٬ ٳ٩وو٬ دْووذٱ٨ ٩غوو٤ أف٪ووذ ٳإعووقجٛ ٝووج٥ٴث    

٩وج ٥و٨ ٹيْ٪وج ٙوئرث ىْ٪وج ٕغوال       ٹٮنـ دوٴ٣ ث٥ٖوال٧ ٳٹٖغو٤ دوٴ٣ ث٥ؾجسٹوز ٳٱوزث       
 ؽ٪ٺْج 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ دٴ٣ ٩ج ٹؤ٤١ ٥ق٪ٰ 

   
فذعٮج ث٥قغ٬ د٬ ٩ق٪ذ ث٥ضّٚشث٭ٸ فذعٮج ّٚوج٫ دو٬ ٩غو٨٦ فوذعٮج ف٪وجد      [  72]  

أ٫ ٭جعج ٩و٬ ّشٹٮوز ٝوذ٩ٴث ث٥٪ذٹٮوز     د٬ ع٦٪ز فذعٮج ف٪ٺذ ٳٝضجدر ٳعجدش ٬ّ أ٭ظ 
ٸ إد٤ ث٥قذٝز ٳٝج٣ أؽوشدٴث  ٙجؽضٴٳٱج ٙذْغٲ٨ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙ

٬٩ أ٥ذج٭ٲج ٳأدٴث٥ٲج ٙٞض٦ٴث سثّٸ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳثعضجٝٴث ثإلد٤ 
ٳثسصذٳث ٬ّ ثإلعال٧ ٙأصٶ دٲ٨ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٞيِ أٹذٹٲ٨ ٳأسؽ٦ٲ٨  
٩وو٬ خووالٗ ٳعوو٪ش أّٺووٮٲ٨ ٳأ٥ٞووجٱ٨ دووج٥قشر ٝووج٣ أ٭ووظ ٢ٙٮووش أسٵ أفووذٱ٨ ٹ٢ووذ      

ٳسد٪ج ٝج٣ ف٪جد ٹ٢ذ٧ ثألسك دٚٺٰ فضٶ ٩جصٴث ٝج٣ أدوٴ   ثألسك دٚٺٰ فضٶ ٩جصٴث
ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝذ سٳٵ ٩و٬ ٕٺوش ٳؽوٰ ّو٬ أ٭وظ ٳٱوٴ ٝوٴ٣        

 أ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٝج٥ٴث ال دأط دذٴ٣ ٩ج ٹؤ٤١ ٥ق٪ٰ 
   
فذعٮج ث٥ٚن٤ د٬ عٲ٤ ثألّشػ ث٥ذٖوذثدٷ فوذعٮج ٹقٺوٶ دو٬ ٕوٺال٫ ٝوج٣       [  73]  

إ٭٪وج عو٪٤   ث٥ضٺ٪وٸ ّو٬ أ٭وظ دو٬ ٩ج٥و٠ ٝوج٣       فذعٮج ٹضٹذ د٬ صسٹِ فوذعٮج عو٦ٺ٪ج٫   
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أّٺٮٲ٨ أل٭ٲ٨ ع٪٦ٴث أّٺ٬ ث٥شّجر ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث 
فذٹظ ٕشٹخ ال ٭٨٦ْ أفذث ر١شٯ ٕٺوش ٱوزث ث٥ؾوٺن ّو٬ ٹضٹوذ صسٹوِ ٳٱوٴ ٩ْٮوٶ         
ٝٴ٥ٰ } ٳث٥ؾشٳؿ ٝقجؿ { ٳٝذ سٳٵ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ عٺشٹ٬ ٝج٣ إ٭٪وج ْٙو٤ دٲو٨    

 ٳع٨٦ ٱزث ٝذ٤ أ٫ صٮض٣ ث٥قذٳد ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٬٩ ث٥شٹـ 
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رمذي لاألو

 
 سننّالت

فذعٮج ٝضٺذز ٳٱٮجد ٝجال فذعٮج ٳ١ٺِ ٬ّ ؽْذز ٬ّ عٲٺ٤ د٬ أدٸ فج٥ـ [  74]  
ال ٳموٴء إال  ٬ّ أدٺٰ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر أ٫ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝوج٣  

 ٬٩ فٴس أٳ سٹـ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ 
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ّذذ ث٥ْضٹض د٬ ٩ق٪ذ ٬ّ عٲٺ٤ د٬ أدٸ فوج٥ـ ّو٬   [  75 ] 

إرث ١ج٫ أفوذ٨١ ٙوٸ   أدٺٰ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر أ٫ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 
ث٥٪غؾذ ٙٴؽذ سٹقج دٺ٬ إ٥ٺضٺٰ ٙال ٹخشػ فضوٶ ٹغو٪ِ فوٴصج أٳ ٹؾوذ سٹقوج ٝوج٣       

ّذووجط ٳثدوو٬  ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ ّذووذ ثهلل دوو٬ صٹووذ ٳ٦ّووٸ دوو٬ ى٦ووٜ ٳّجةؾووز ٳثدوو٬
٩غْٴد ٳأدٸ عْٺذ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ث٦ْ٥٪وجء      
أ٫ ال ٹؾخ ٦ّٺٰ ث٥ٴمٴء إال ٬٩ فوذط ٹغو٪ِ فوٴصج أٳ ٹؾوذ سٹقوج ٳٝوج٣ ّذوذ        
ثهلل د٬ ث٥٪ذجسٟ إرث ؽو٠ ٙوٸ ث٥قوذط ٙئ٭وٰ ال ٹؾوخ ٦ّٺوٰ ث٥ٴموٴء فضوٶ ٹغوضٺ٬ٞ          

أر ث٥وشٹـ ٳؽوخ ٦ّٺٲوج    ثعضٺٞج٭ج ٹٞذس أ٫ ٹق٦٘ ٦ّٺٰ ٳٝج٣ إرث خشػ ٬٩ ٝذ٤ ث٥٪وش 
 ث٥ٴمٴء ٳٱٴ ٝٴ٣ ث٥ؾجْٙٸ ٳإعقجٛ 

   
فذعٮج ٩ق٪ٴد د٬ ٕٺال٫ فذعٮج ّذذ ث٥شصثٛ أخذش٭ج ٩ْ٪ش ٬ّ ٱ٪ج٧ د٬ [  76]  

إ٫ ثهلل ال ٹٞذو٤ فوالر   ٩ٮذٰ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣   
 أفذ٨١ إرث أفذط فضٶ ٹضٴمأ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ ٕشٹخ فغ٬ فقٺـ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٬٩ ث٥ٮٴ٧ 

   
فوذعٮج إعو٪جّٺ٤ دو٬ ٩ٴعوٶ ١وٴٙٸ ٳٱٮوجد ٳ٩ق٪وذ دو٬ ّذٺوذ ث٥٪قوجسدٸ           [  77]  

ث٥٪ْٮٶ ٳثفذ ٝج٥ٴث فذعٮج ّذذ ث٥غال٧ د٬ فشح ث٥٪الةوٸ ّو٬ أدوٸ خج٥وذ ث٥وذثال٭ٸ      
سأٵ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٭ج٧ ٬ّ ٝضجدر ٬ّ أدٸ ث٥ْج٥ٺز ٬ّ د٬ ّذجط ث٭ٰ 

ٕو أٳ ٭ٚن ع٨ ٝج٧ ٹق٦ٶ ٦ٞٙش ٹج سعٴ٣ ثهلل إ٭٠ ٝوذ ٭٪وش ٝوج٣    ٳٱٴ عجؽذ فضٶ 
إ٫ ث٥ٴمووٴء ال ٹؾووخ إال ٦ّووٶ ٩وو٬ ٭ووج٧ ٩نوويؾْج ٙئ٭ووٰ إرث ثموويؾِ ثعووضشخش  
٩ٚجف٦ٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳأدٴ خج٥ذ ثع٪ٰ ٹضٹذ د٬ ّذوذ ث٥وشف٪٬ ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح      

 ٬ّ ّجةؾز ٳثد٬ ٩غْٴد ٳأدٸ ٱشٹشر 
   
د٬ عوْٺذ ّو٬ ؽوْذز ّو٬ ٝضوجدر ّو٬        فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ دؾجس فذعٮج ٹقٺٶ[  78]  

١وج٫ أفوقجح سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٹٮوج٩ٴ٫ عو٨         أ٭ظ دو٬ ٩ج٥و٠ ٝوج٣    
ٹٞٴ٩ٴ٫ ٙٺق٦ٴ٫ ٳال ٹضٴمؤٳ٫ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٝوج٣     
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ٳع٪ْش فج٥ـ دو٬ ّذوذ ثهلل ٹٞوٴ٣ عوأ٥ش ّذوذ ثهلل دو٬ ث٥٪ذوجسٟ ّ٪و٬ ٭وج٧ ٝجّوذث           
ٺغوٶ ٳٝوذ سٳٵ فوذٹظ دو٬ ّذوجط عوْٺذ       ٩ْض٪ذث ٙٞج٣ ال ٳمٴء ٦ّٺٰ ٝج٣ أدٴ ّ

د٬ أدٸ ّشٳدز ٬ّ ٝضجدر ٬ّ د٬ ّذجط ٝٴ٥ٰ ٳ٨٥ ٹز١ش ٙٺٰ أدج ث٥ْج٥ٺز ٳ٨٥ ٹشْٰٙ 
ٳثخض٦٘ ث٦ْ٥٪جء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٬٩ ث٥ٮٴ٧ ٙشأٵ أ١غشٱ٨ أ٫ ال ٹؾخ ٦ّٺٰ ث٥ٴمٴء 
إرث ٭ووج٧ ٝجّووذث أٳ ٝجة٪ووج فضووٶ ٹٮووج٧ ٩نوويؾْج ٳدووٰ ٹٞووٴ٣ ث٥غووٴسٷ ٳثدوو٬ ث٥٪ذووجسٟ  

نٲ٨ إرث ٭ج٧ فضٶ ٦ٕخ ٦ّٶ ٦ّٰٞ ٳؽخ ٦ّٺٰ ث٥ٴمٴء ٳدٰ ٳأف٪ذ ٝج٣ ٳٝج٣ دْ
ٹٞٴ٣ إعقجٛ ٳٝج٣ ث٥ؾجْٙٸ ٬٩ ٭وج٧ ٝجّوذث ٙوشأٵ ساٹوج أٳ صث٥وش ٩ْٞذصوٰ ٥ٴعو٬        

 ث٥ٮٴ٧ ٦ْٙٺٰ ث٥ٴمٴء 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٩٪ج ٕٺشس ث٥ٮجس 
   
فذعٮج د٬ أدٸ ّ٪ش ٝج٣ فذعٮج عوٚٺج٫ دو٬ ّٺٺٮوز ّو٬ ٩ق٪وذ دو٬ ّ٪وشٳ        [  79]  

ّوو٬ أدووٸ ٱشٹووشر ٝووج٣ ٝووج٣ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦        ّوو٬ أدووٸ عوو٦٪ز  
ث٥ٴمٴء ٩٪ج ٩غش ث٥ٮجس ٳ٥ٴ ٬٩ عٴس أٝو ٝج٣ ٙٞج٣ ٥ٰ د٬ ّذجط ٹوج أدوج ٱشٹوشر    
أ٭ضٴمووأ ٩وو٬ ث٥ووذٱ٬ أ٭ضٴمووأ ٩وو٬ ث٥ق٪ووٺ٨ ٝووج٣ ٙٞووج٣ أدووٴ ٱشٹووشر ٹووج دوو٬ أخووٸ إرث    
ع٪ْش فذٹغج ٬ّ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙال صنشح ٥ٰ ٩غال ٝج٣ ٳٙٸ 

ذووجح ّوو٬ أ٧ فذٺذووز ٳأ٧ عوو٦٪ز ٳصٹووذ دوو٬ عجدووش ٳأدووٸ ى٦قووز ٳأدووٸ أٹووٴح ٳأدووٸ ث٥
٩ٴعٶ ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٝوذ سأٵ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ث٥ٴموٴء ٩٪وج ٕٺوشس ث٥ٮوجس           
ٳأ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضجدْٺ٬ ٳ٬٩ دْوذٱ٨  

 ٦ّٶ صشٟ ث٥ٴمٴء ٩٪ج ٕٺشس ث٥ٮجس 
   

 ج ٕٺشس ث٥ٮجس دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صشٟ ث٥ٴمٴء ٩٪
   
فذعٮج د٬ أدٸ ّ٪ش فذعٮج عٚٺج٫ د٬ ّٺٺٮز ٝج٣ فذعٮج ّذذ ثهلل د٬ ٩ق٪ذ [  80]  

خوشػ  د٬ ّٞٺ٤ ع٪ِ ؽجدشث ٝج٣ عٚٺج٫ ٳفذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ث٥٪ٮ٢ذس ٬ّ ؽجدش ٝوج٣  
سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳأ٭ووج ٩ْووٰ ٙووذخ٤ ٦ّووٶ ث٩ووشأر ٩وو٬ ثأل٭قووجس       

خ ٙأ١و٤ ٩ٮوٰ عو٨ صٴموأ ٦٥َٲوش ٳفو٦ٶ       ٙزدقش ٥ٰ ؽجر ٙأ٤١ ٳأصضٰ دٞٮجُ ٬٩ سى
ع٨ ث٭قشٗ ٙأصضٰ دْال٥ز ٬٩ ّال٥ز ث٥ؾجر ٙأ٤١ ع٨ ف٦ٶ ث٥ْقش ٳ٨٥ ٹضٴمأ ٝوج٣  
ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أدٸ د٢ش ث٥قذٹٜ ٳثد٬ ّذجط ٳأدٸ ٱشٹشر ٳثدو٬ ٩غوْٴد ٳأدوٸ    
سثِٙ ٳأ٧ ث٥ق٨٢ ٳّ٪شٳ د٬ أ٩ٺوز ٳأ٧ ّوج٩ش ٳعوٴٹذ دو٬ ث٥ٮْ٪وج٫ ٳأ٧ عو٦٪ز ٝوج٣        

ٸ د٢ش ٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح ٩و٬ ٝذو٤ إعوٮجدٯ إ٭٪وج سٳثٯ        أدٴ ّٺغٶ ٳال ٹقـ فذٹظ أد
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فغج٧ د٬ ٩ق٠ ٬ّ د٬ عٺشٹ٬ ٬ّ د٬ ّذجط ٬ّ أدٸ د٢ش ث٥قذٹٜ ٬ّ ث٥ٮذوٸ  
ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳث٥قوقٺـ إ٭٪وج ٱوٴ ّو٬ دو٬ ّذوجط ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل            
٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٱ٢وزث سٳٵ ث٥قٚوجً ٳسٳٵ ٩و٬ ٕٺوش ٳؽوٰ ّو٬ دو٬ عوٺشٹ٬ ّو٬ دو٬           

ٳع٨٦ ٳسٳثٯ ّيجء د٬ ٹغوجس ٳ٢ّش٩وز ٳ٩ق٪وذ     ّذجط ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ
د٬ ّ٪شٳ د٬ ّيجء ٳ٦ّٸ د٬ ّذوذ ثهلل دو٬ ّذوجط ٳٕٺوش ٳثفوذ ّو٬ دو٬ ّذوجط         
٬ّ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳ٥و٨ ٹوز١شٳث ٙٺوٰ ّو٬ أدوٸ د٢وش ث٥قوذٹٜ ٳٱوزث            
أفـ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮذ أ١غش أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ      

دْٺ٬ ٳ٬٩ دْوذٱ٨ ٩غو٤ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳثدو٬ ث٥٪ذوجسٟ       ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضج
ٳث٥ؾووجْٙٸ ٳأف٪ووذ ٳإعووقجٛ سأٳث صووشٟ ث٥ٴمووٴء ٩٪ووج ٩غووش ث٥ٮووجس ٳٱووزث آخووش       
ثأل٩شٹ٬ ٬٩ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳ١أ٫ ٱوزث ث٥قوذٹظ ٭جعون ٦٥قوذٹظ     

 ثألٳ٣ فذٹظ ث٥ٴمٴء ٩٪ج ٩غش ث٥ٮجس 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٬٩ ٥قٴ٧ ثإلد٤ 
   
فذعٮج ٱٮجد فوذعٮج أدوٴ ٩ْجٳٹوز ّو٬ ثألّ٪وؼ ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ ّذوذ ثهلل           [ 81]  

عوت٤ سعوٴ٣   ث٥شثصٷ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٬ّ ث٥ذشثء دو٬ ّوجصح ٝوج٣    
ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ّوو٬ ث٥ٴمووٴء ٩وو٬ ٥قووٴ٧ ثإلدوو٤ ٙٞووج٣ صٴمووؤٳث ٩ٮٲووج    

٬ ٳعت٤ ٬ّ ث٥ٴمٴء ٬٩ ٥قٴ٧ ث٥ٖٮ٨ ٙٞج٣ ال صضٴموؤث ٩ٮٲوج ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو      
ؽجدش د٬ ع٪شر ٳأعٺذ د٬ فنٺش ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٝوذ سٳٵ ث٥قؾوجػ دو٬ أسىوجر     
ٱزث ث٥قذٹظ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ّذذ ثهلل ٬ّ ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬ أدوٸ ٥ٺ٦وٶ ّو٬ أعوٺذ        
د٬ فنٺش ٳث٥ققٺـ فذٹظ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدوٸ ٥ٺ٦وٶ ّو٬ ث٥ذوشثء دو٬ ّوجصح       

 ث٥وشثصٷ  ٳٱٴ ٝٴ٣ أف٪ذ ٳإعقجٛ ٳسٳٵ ّذٺذر ث٥نذٸ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ّذذ ثهلل
٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٬ّ رٷ ث٥ٖشر ث٥ؾٲٮٸ ٳسٳٵ ف٪جد د٬ ع٦٪ز ٱزث 
ث٥قووذٹظ ّوو٬ ث٥قؾووجػ دوو٬ أسىووجر ٙأخيووأ ٙٺووٰ ٳٝووج٣ ٙٺووٰ ّوو٬ ّذووذ ثهلل دوو٬ ّذووذ      
ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ أعٺذ د٬ فنٺش ٳث٥قوقٺـ ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬     

ء دوو٬ ّووجصح ٝووج٣ ّذووذ ثهلل ث٥ووشثصٷ ّوو٬ ّذووذ ث٥ووشف٪٬ دوو٬ أدووٸ ٥ٺ٦ووٶ ّوو٬ ث٥ذووشث  
إعقجٛ فـ ٙٸ ٱزث ث٥ذجح فذٹغج٫ ٬ّ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ فوذٹظ   
ث٥ذشثء ٳفذٹظ ؽجدش د٬ ع٪شر ٳٱٴ ٝوٴ٣ أف٪وذ ٳإعوقجٛ ٳٝوذ سٳٵ ّو٬ دْول       
أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ ث٥ضجدْٺ٬ ٳٕٺشٱ٨ ث٭ٲ٨ ٨٥ ٹشٳث ث٥ٴمٴء ٬٩ ٥قٴ٧ ثإلد٤ ٳٱٴ ٝٴ٣ 

 عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳأٱ٤ ث٢٥ٴٙز 
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 ظ ث٥ز١ش دجح ث٥ٴمٴء ٬٩ ٩
   
فذعٮج إعقجٛ د٬ ٩ٮقٴس ٝج٣ فذعٮج ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ث٥ٞيج٫ ٬ّ ٱؾوج٧  [  82]  

د٬ ّوشٳر ٝوج٣ أخذش٭وٸ أدوٸ ّو٬ دغوشر دٮوش فوٚٴث٫ أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ            
٬٩ ٩ظ ر١شٯ ٙال ٹق٤ فضوٶ ٹضٴموأ ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ أ٧ فذٺذوز        ٳع٨٦ ٝج٣ 

ٳصٹذ د٬ خج٥ذ ٳّذذ  ٳأدٸ أٹٴح ٳأدٸ ٱشٹشر ٳأسٳٵ ثدٮز أ٭ٺظ ٳّجةؾز ٳؽجدش
ثهلل دو٬ ّ٪وشٳ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٝوج٣ ٱ٢وزث سٳثٯ ٕٺووش            

 ٳثفذ ٩غ٤ ٱزث ٬ّ ٱؾج٧ د٬ ّشٳر ٬ّ أدٺٰ ٬ّ دغشر 
   
ٳسٳٵ أدٴ أعج٩ز ٳٕٺش ٳثفذ ٱوزث ث٥قوذٹظ ّو٬ ٱؾوج٧ دو٬ ّوشٳر ّو٬        [  83]  

٠٥ ٭قوٴٯ فوذعٮج دوز   أدٺٰ ٬ّ ٩شٳث٫ ٬ّ دغوشر ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦       
 إعقجٛ د٬ ٩ٮقٴس فذعٮج أدٴ أعج٩ز دٲزث 

   
ٳسٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ أدٴ ث٥ض٭جد ٬ّ ّشٳر ّو٬ دغوشر ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ      [  84]  

ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ فذعٮج دز٠٥ ٦ّٸ د٬ فؾش ٝج٣ فذعٮج ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ث٥ض٭وجد  
٭قوٴٯ ٳٱوٴ ٝوٴ٣    ٬ّ أدٺٰ ٬ّ ّشٳر ٬ّ دغشر ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦   

أفووقجح ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳث٥ضووجدْٺ٬ ٳدووٰ ٹٞووٴ٣        ٕٺووش ٳثفووذ ٩وو٬   
ثألٳصثّٸ ٳث٥ؾوجْٙٸ ٳأف٪وذ ٳإعوقجٛ ٝوج٣ ٩ق٪وذ ٳأفوـ ؽوٸء ٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح           
فذٹظ دغشر ٳٝج٣ أدٴ صسّز فذٹظ أ٧ فذٺذز ٙٸ ٱزث ث٥ذجح فقٺـ ٳٱٴ فذٹظ 
ث٥ْالء د٬ ث٥قشط ٬ّ ٢٩قٴ٣ ّو٬ ّٮذغوز دو٬ أدوٸ عوٚٺج٫ ّو٬ أ٧ فذٺذوز ٳٝوج٣         

قوٴ٣ ٩و٬ ّٮذغوز دو٬ أدوٸ عوٚٺج٫ ٳسٳٵ ٢٩قوٴ٣ ّو٬ سؽو٤          ٩ق٪ذ ٨٥ ٹغو٪ِ ٢٩ 
 ٬ّ ّٮذغز ٕٺش ٱزث ث٥قذٹظ ٳ١أ٭ٰ ٨٥ ٹش ٱزث ث٥قذٹظ فقٺقج 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صشٟ ث٥ٴمٴء ٬٩ ٩ظ ث٥ز١ش 

   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٩الص٧ د٬ ّ٪شٳ ٬ّ ّذذ ثهلل دو٬ دوذس ّو٬ ٝوٺظ دو٬      [  85]  

ٳٱ٤ ٱوٴ  ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣  ى٦ٜ د٬ ٦ّٸ ٱٴ ث٥قٮٚٸ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل
إال ٩نٖز ٩ٮٰ أٳ دنْٰ ٩ٮٰ ٝج٣ ٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أدٸ أ٩ج٩ز ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٝوذ     
سٳٵ ٬ّ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳدْول ث٥ضوجدْٺ٬     
أ٭ٲ٨ ٨٥ ٹشٳث ث٥ٴمٴء ٬٩ ٩ظ ث٥ز١ش ٳٱٴ ٝٴ٣ أٱ٤ ث٢٥ٴٙز ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳٱوزث  

ٳٝذ سٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ أٹٴح د٬ ّضذوز  ث٥قذٹظ أفغ٬ ؽٸء سٳٷ ٙٸ ٱزث ث٥ذجح 
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ٳ٩ق٪ذ د٬ ؽجدش ٬ّ ٝٺظ د٬ ى٦ٜ ٬ّ أدٺٰ ٳٝوذ ص٦٢و٨ دْول أٱو٤ ث٥قوذٹظ ٙوٸ       
٩ق٪ذ د٬ ؽجدش ٳأٹٴح د٬ ّضذز ٳفذٹظ ٩الص٧ د٬ ّ٪شٳ ٬ّ ّذوذ ثهلل دو٬ دوذس    

 أفـ ٳأفغ٬ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صشٟ ث٥ٴمٴء ٬٩ ث٥ٞذ٦ز 
   
دو٬ ٩ٮٺوِ ٳ٩ق٪وٴد دو٬ ٕوٺال٫      فذعٮج ٝضٺذوز ٳٱٮوجد ٳأدوٴ ١شٹوخ ٳأف٪وذ      [  86]  

ٳأدٴ ّ٪جس ث٥قغٺ٬ د٬ فشٹظ ٝوج٥ٴث فوذعٮج ٳ١ٺوِ ّو٬ ثألّ٪وؼ ّو٬ فذٺوخ دو٬         
أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝذوو٤ دْوول  أدووٸ عجدووش ّوو٬ ّووشٳر ّوو٬ ّجةؾووز  

٭غجةٰ ع٨ خشػ إ٥ٶ ث٥قالر ٳ٨٥ ٹضٴمأ ٝج٣ ٦ٝش ٬٩ ٱٸ إال أ٭ش ٝوج٣ ٙنوق٢ش   
٩و٬ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح      ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٝذ سٳٵ ٭قٴ ٱزث ٬ّ ٕٺش ٳثفوذ  

ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳث٥ضوجدْٺ٬ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳأٱو٤ ث٢٥ٴٙوز           
ٝج٥ٴث ٥ٺظ ٙٸ ث٥ٞذ٦ز ٳمٴء ٳٝج٣ ٩ج٠٥ دو٬ أ٭وظ ٳثألٳصثّوٸ ٳث٥ؾوجْٙٸ ٳأف٪وذ      
ٳإعقجٛ ٙٸ ث٥ٞذ٦وز ٳموٴء ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح            

٪وج صوشٟ أفوقجدٮج فوذٹظ ّجةؾوز ّو٬       ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳث٥ضوجدْٺ٬ ٳإ٭   
ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٙووٸ ٱووزث أل٭ووٰ ال ٹقووـ ّٮووذٱ٨ ٥قووج٣ ثإلعووٮجد ٝووج٣   
ٳع٪ْش أدج د٢ش ث٥ْيجس ث٥ذقشٷ ٹز١ش ٬ّ ٦ّٸ د٬ ث٥٪ذٹٮٸ ٝج٣ مْ٘ ٹقٺوٶ  
د٬ عْٺذ ث٥ٞيج٫ ٱزث ث٥قذٹظ ؽذث ٳٝج٣ ٱٴ ؽذٰ ال ؽٸء ٝج٣ ٳع٪ْش ٩ق٪ذ د٬ 

فذٺوخ دو٬ أدوٸ عجدوش ٥و٨ ٹغو٪ِ ٩و٬ ّوشٳر         إع٪جّٺ٤ ٹنْ٘ ٱزث ث٥قذٹظ ٳٝوج٣  
ٳٝذ سٳٵ ٬ّ إدشثٱٺ٨ ث٥ضٺ٪ٸ ٬ّ ّجةؾوز أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝذ٦ٲوج       
ٳ٨٥ ٹضٴمأ ٳٱزث ال ٹقـ أٹنج ٳال ٭ْشٗ إلدشثٱٺ٨ ث٥ضٺ٪ٸ عو٪جّج ٩و٬ ّجةؾوز    

 ٳ٥ٺظ ٹقـ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٸ ٱزث ث٥ذجح ؽٸء 
   

 ٳث٥شّجٗ  دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٬٩ ث٥ٞٸء
   
فذعٮج أدٴ ّذٺذر د٬ أدٸ ث٥غٚش ٳٱٴ أف٪ذ د٬ ّذذ ثهلل ث٥ٲ٪ذث٭ٸ ث٢٥ٴٙٸ [  87]  

ٳإعقجٛ د٬ ٩ٮقٴس ٝج٣ أدٴ ّذٺذر فذعٮج ٳٝج٣ إعقجٛ أخذش٭وج ّذوذ ث٥قو٪ذ دو٬     
ّذذ ث٥ٴثسط فذعٮٸ أدٸ ٬ّ فغٺ٬ ث٥٪٨٦ْ ٬ّ ٹقٺٶ د٬ أدوٸ ١غٺوش ٝوج٣ فوذعٮٸ     

د٬ ث٥ٴ٥ٺذ ث٥٪خضٳ٩ٸ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ّ٪شٳ ثألٳصثّٸ ٬ّ ٹْٺؼ 
أ٫ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوجء      ٩ْذث٫ د٬ أدٸ ى٦قز ٬ّ أدٸ ث٥ذسدثء 

ٙأٙيش ٙضٴمأ ٦ٙٞٺش عٴدوج٫ ٙوٸ ٩غوؾذ د٩ؾوٜ ٙوز١شس ر٥و٠ ٥وٰ ٙٞوج٣ فوذٛ أ٭وج           
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فذذش ٥ٰ ٳمٴءٯ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٝج٣ إعوقجٛ دو٬ ٩ٮقوٴس ٩ْوذث٫ دو٬ ى٦قوز       
٣ أدٴ ّٺغوٶ ٳٝوذ سأٵ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬      ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳثد٬ أدٸ ى٦قز أفـ ٝج

أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٩وو٬ أفووقجح ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳٕٺووشٱ٨ ٩وو٬ ث٥ضووجدْٺ٬         
ث٥ٴمٴء ٬٩ ث٥ٞٸء ٳث٥شّجٗ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳثدو٬ ث٥٪ذوجسٟ ٳأف٪وذ        
ٳإعقجٛ ٳٝج٣ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٥وٺظ ٙوٸ ث٥ٞوٸء ٳث٥شّوجٗ ٳموٴء ٳٱوٴ ٝوٴ٣           

ث٥قذٹظ ٳفذٹظ فغٺ٬ أفوـ ؽوٸء   ٩ج٠٥ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳٝذ ؽٴد فغٺ٬ ث٥٪٨٦ْ ٱزث 
ٙٸ ٱزث ث٥ذوجح ٳسٳٵ ٩ْ٪وش ٱوزث ث٥قوذٹظ ّو٬ ٹقٺوٶ دو٬ أدوٸ ١غٺوش ٙأخيوأ ٙٺوٰ            
ٙٞج٣ ٬ّ ٹْٺؼ د٬ ث٥ٴ٥ٺذ ٬ّ خج٥ذ دو٬ ٩ْوذث٫ ّو٬ أدوٸ ث٥وذسدثء ٳ٥و٨ ٹوز١ش ٙٺوٰ         

 ثألٳصثّٸ ٳٝج٣ ٬ّ خج٥ذ د٬ ٩ْذث٫ ٳإ٭٪ج ٱٴ ٩ْذث٫ د٬ أدٸ ى٦قز 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء دج٥ٮذٺز 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ؽشٹ٠ ٬ّ أدٸ ٙضثسر ٬ّ أدٸ صٹوذ ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬     [  88]  

عأ٥ٮٸ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٩وج ٙوٸ إدثٳصو٠ ٦ٞٙوش ٭ذٺوز ٙٞوج٣           ٩غْٴد ٝج٣ 
ص٪شر ىٺذز ٳ٩جء ىٲٴس ٝج٣ ٙضٴمأ ٩ٮٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳإ٭٪ج سٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ 

ٹذ سؽ٤ ٩ؾٲٴ٣ ّٮوذ  ٬ّ أدٸ صٹذ ٬ّ ّذذ ثهلل ٬ّ ث٥ٮذٸ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳأدٴ ص
أٱ٤ ث٥قذٹظ ال ٹْشٗ ٥ٰ سٳثٹوز ٕٺوش ٱوزث ث٥قوذٹظ ٳٝوذ سأٵ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨         
ث٥ٴمٴء دج٥ٮذٺز ٩ٮٲ٨ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳٕٺوشٯ ٳٝوج٣ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ال ٹضٴموأ         
دج٥ٮذٺز ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ث٥ؾوجْٙٸ ٳأف٪وذ ٳإعوقجٛ ٳٝوج٣ إعوقجٛ إ٫ ثدض٦وٶ سؽو٤ دٲوزث           

ٳٝٴ٣ ٬٩ ٹٞٴ٣ ال ٹضٴموأ دج٥ٮذٺوز   ٙضٴمأ دج٥ٮذٺز ٳصٺ٪٨ أفخ إ٥ٸ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ 
أٝشح إ٥ٶ ث٢٥ضوجح ٳأؽوذٰ أل٫ ثهلل صْوج٥ٶ ٝوج٣ } ٦ٙو٨ صؾوذٳث ٩وجء ٙضٺ٪٪وٴث فوْٺذث          

 ىٺذج {  
   

 دجح ٙٸ ث٥٪ن٪نز ٬٩ ث٦٥ذ٬ 
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ث٦٥ٺظ ٬ّ ّٞٺ٤ ٬ّ ث٥ضٱشٷ ٬ّ ّذٺوذ ثهلل دو٬ ّذوذ    [  89]  

شح ٥ذٮوووج ٙوووذّج د٪وووجء أ٫ ث٥ٮذوووٸ فووو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوووٰ ٳعووو٨٦ ؽوووثهلل ّووو٬ دووو٬ ّذوووجط 
ٙ٪ن٪ل ٳٝج٣ إ٫ ٥ٰ دع٪ج ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ عوٲ٤ دو٬ عوْذ ث٥غوجّذٷ ٳأ٧         
عوو٦٪ز ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳٱووزث فووذٹظ فغوو٬ فووقٺـ ٳٝووذ سأٵ دْوول أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨  
ث٥٪ن٪نز ٬٩ ث٦٥ذ٬ ٳٱزث ّٮذ٭ج ٦ّوٶ ثالعوضقذجح ٳ٥و٨ ٹوش دْنوٲ٨ ث٥٪ن٪نوز       

 ٬٩ ث٦٥ذ٬ 
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 دجح ٙٸ ١شثٱز سد ث٥غال٧ ٕٺش ٩ضٴمب 

   
فذعٮج ٭قش د٬ ٦ّٸ ٳ٩ق٪ذ د٬ دؾجس ٝوجال فوذعٮج أدوٴ أف٪وذ ٩ق٪وذ دو٬       [  90]  

أ٫ ّذذ ثهلل ث٥ضدٺشٷ ٬ّ عٚٺج٫ ٬ّ ث٥نقجٟ د٬ ّغ٪ج٫ ٬ّ ٭جِٙ ٬ّ د٬ ّ٪وش  
سؽال ع٨٦ ٦ّٶ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳٱوٴ ٹذوٴ٣ ٦ٙو٨ ٹوشد ٦ّٺوٰ ٝوج٣ أدوٴ           

جةو ّٺغووٶ ٱووزث فووذٹظ فغوو٬ فووقٺـ ٳإ٭٪ووج ٹ٢ووشٯ ٱووزث ّٮووذ٭ج إرث ١ووج٫ ٦ّووٶ ث٥ٖوو
ٳث٥ذٴ٣ ٳٝذ ٙغش دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ر٠٥ ٳٱوزث أفغو٬ ؽوٸء سٳٵ ٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح       
ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ث٥٪ٲجؽش د٬ ٝٮٚز ٳّذذ ثهلل د٬ فٮ٦َز ٳ٦ّٞ٪ز د٬ 

 ث٥ٖٚٴثء ٳؽجدش ٳث٥ذشثء 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ عؤس ث٦٢٥خ 
   
ٝووج٣ فووذعٮج عووٴثس دوو٬ ّذووذ ثهلل ث٥ْٮذووشٷ فووذعٮج ث٥٪ْض٪ووش دوو٬ عوو٦ٺ٪ج٫       [  91]  

ع٪ْش أٹٴح ٹقذط ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ عٺشٹ٬ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل   
ٹٖغوو٤ ثإل٭ووجء إرث ٳ٥وؤ ٙٺووٰ ث٦٢٥ووخ عووذِ ٩ووشثس أٳالٱوو٬ أٳ   ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٭ووٰ ٝووج٣  

أخشثٱ٬ دج٥ضشثح ٳإرث ٳ٥ٖش ٙٺوٰ ث٥ٲوشر ٕغو٤ ٩وشر ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ          
٩و٬  فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ٝوٴ٣ ث٥ؾوجْٙٸ ٳأف٪وذ ٳإعوقجٛ ٳٝوذ سٳٵ ٱوزث ث٥قوذٹظ        

ٕٺش ٳؽٰ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٭قوٴ ٱوزث ٳ٥و٨ ٹوز١ش        
 ٙٺٰ إرث ٳ٥ٖش ٙٺٰ ث٥ٲشر ٕغ٤ ٩شر ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٤ٖٚ٩ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ عؤس ث٥ٲشر 

   
فذعٮج إعقجٛ د٬ ٩ٴعٶ ثأل٭قجسٷ فوذعٮج ٩ْو٬ فوذعٮج ٩ج٥و٠ دو٬ أ٭وظ       [  92]  

دوٸ ى٦قوز ّو٬ ف٪ٺوذر دٮوش ّذٺوذ دو٬ سٙجّوز ّو٬          ٬ّ إعقجٛ دو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ أ   
دخو٤ ٦ّٺٲوج   ١ذؾز دٮش ١ْوخ دو٬ ٩ج٥و٠ ٳ١ج٭وش ّٮوذ دو٬ أدوٸ ٝضوجدر أ٫ أدوج ٝضوجدر           

ٝج٥وش ٙغو٢ذش ٥وٰ ٳموٴءث ٝج٥وش ٙؾووجءس ٱوشر صؾوشح ٙأفوٖٶ ٥ٲوج ثإل٭وجء فضووٶ           
ؽشدش ٝج٥ش ١ذؾز ٙشآ٭ٸ أ٭َش إ٥ٺٰ ٙٞج٣ أصْؾذٺ٬ ٹج دٮش أخٸ ٦ٞٙش ٭٨ْ ٝج٣ إ٫ 

٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ إ٭ٲوج ٥ٺغوش دوٮؾظ إ٭٪وج ٱوٸ ٩و٬ ث٥يوٴثٙٺ٬        سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل 
٦ّوووٺ٨٢ أٳ ث٥يٴثٙوووجس ٳٝوووذ سٳٵ دْنوووٲ٨ ّووو٬ ٩ج٥ووو٠ ٳ١ج٭وووش ّٮوووذ أدوووٸ ٝضوووجدر   
ٳث٥ققٺـ د٬ أدٸ ٝضجدر ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّجةؾز ٳأدٸ ٱشٹشر ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ  
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ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ٝٴ٣ أ١غوش ث٦ْ٥٪وجء ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل       
ْٺ٬ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٩غ٤ ث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعوقجٛ ٥و٨ ٹوشٳث دغوؤس     ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضجد

ث٥ٲشر دأعج ٳٱزث أفغ٬ ؽٸء سٳٵ ٙٸ ٱزث ث٥ذوجح ٳٝوذ ؽوٴد ٩ج٥و٠ ٱوزث ث٥قوذٹظ       
 ٬ّ إعقجٛ د٬ ّذذ ثهلل د٬ أدٸ ى٦قز ٳ٨٥ ٹأس دٰ أفذ أص٨ ٬٩ ٩ج٠٥ 

   
 دجح ٙٸ ث٥٪غـ ٦ّٶ ث٥خٚٺ٬ 

   
ثٱٺ٨ ٬ّ ٱ٪ج٧ د٬ ث٥قشط فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺِ ٬ّ ثألّ٪ؼ ٬ّ إدش[  93]  

دج٣ ؽشٹش د٬ ّذذ ثهلل ع٨ صٴمأ ٳ٩غـ ٦ّوٶ خٚٺوٰ ٙٞٺو٤ ٥وٰ أصْٚو٤ ٱوزث ٝوج٣        ٝج٣ 
ٳ٩ج ٹ٪ٮْٮٸ ٳٝذ سأٹش سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹ٦ْٰٚ ٝج٣ إدشثٱٺ٨ ٳ١وج٫  
ٹْؾذٲ٨ فذٹظ ؽشٹش أل٫ إعال٩ٰ ١ج٫ دْذ ٭ضٳ٣ ث٥٪جةذر ٱزث ٝٴ٣ إدشثٱٺ٨ ٹْٮوٸ  

ح ّو٬ ّ٪وش ٳ٦ّوٸ ٳفزٹٚوز ٳث٥٪ٖٺوشر ٳدوال٣ ٳعوْذ        ١ج٫ ٹْؾذٲ٨ ٝج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوج  
ٳأدٸ أٹٴح ٳع٦٪ج٫ ٳدشٹذر ٳّ٪شٳ د٬ أ٩ٺز ٳأ٭ظ ٳعوٲ٤ دو٬ عوْذ ٳٹ٦ْوٸ دو٬      
٩شر ٳّذجدر د٬ ث٥قج٩ش ٳأعج٩ز د٬ ؽشٹ٠ ٳأدٸ أ٩ج٩ز ٳؽجدش ٳأعج٩ز د٬ صٹوذ  
ٳثد٬ ّذجدر ٳٹٞج٣ دو٬ ّ٪وجسر ٳأدوٸ دو٬ ّ٪وجسر ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳفوذٹظ ؽشٹوش           

 فذٹظ فغ٬ فقٺـ 
   
ٳٹووشٳٵ ّوو٬ ؽووٲش دوو٬ فٴؽووخ ٝووج٣ سأٹووش ؽشٹووش دوو٬ ّذووذ ثهلل صٴمووأ  [  94 ] 

سأٹووش ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦  ٳ٩غووـ ٦ّووٶ خٚٺووٰ ٦ٞٙووش ٥ووٰ ٙووٸ ر٥وو٠ ٙٞووج٣  
صٴمأ ٳ٩غـ ٦ّٶ خٚٺٰ ٦ٞٙش ٥ٰ أٝذ٤ ث٥٪جةذر أ٧ دْذ ث٥٪جةذر ٙٞوج٣ ٩وج أعو٦٪ش إال    

جصو٤ دو٬ فٺوج٫    دْذ ث٥٪جةذر فذعٮج دز٠٥ ٝضٺذز فذعٮج خج٥ذ د٬ صٹجد ث٥ضش٩وزٷ ّو٬ ٩ٞ  
٬ّ ؽوٲش دو٬ فٴؽوخ ّو٬ ؽشٹوش ٝوج٣ ٳسٳٵ دٞٺوز ّو٬ إدوشثٱٺ٨ دو٬ أدٱو٨ ّو٬             
٩ٞجص٤ د٬ فٺج٫ ٬ّ ؽٲش د٬ فٴؽخ ؽشٹش ٳٱزث فوذٹظ ٩ٚغوش أل٫ دْول ٩و٬     
أ٭٢ش ث٥٪غـ ٦ّٶ ث٥خٚٺ٬ صأٳ٣ أ٫ ٩غـ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٦ّٶ ث٥خٚوٺ٬  

٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ  ١ج٫ ٝذ٤ ٭ضٳ٣ ث٥٪جةوذر ٳر١وش ؽشٹوش ٙوٸ فذٹغوٰ أ٭وٰ سأٵ ث٥ٮذوٸ فو        
 ٳع٨٦ ٩غـ ٦ّٶ ث٥خٚٺ٬ دْذ ٭ضٳ٣ ث٥٪جةذر 

   
 دجح ث٥٪غـ ٦ّٶ ث٥خٚٺ٬ ٦٥٪غجٙش ٳث٥٪ٞٺ٨ 

   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج أدٴ ّٴث٭ز ٬ّ عْٺذ د٬ ٩غشٳٛ ٬ّ إدشثٱٺ٨ ث٥ضٺ٪ٸ [  95]  

٬ّ ّ٪شٳ د٬ ٩ٺ٪ٴ٫ ٬ّ أدٸ ّذذ ثهلل ث٥ؾذ٥ٸ ٬ّ خضٹ٪ز د٬ عجدوش ّو٬ ث٥ٮذوٸ    
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ت٤ ّوو٬ ث٥٪غووـ ٦ّووٶ ث٥خٚووٺ٬ ٙٞووج٣ ٦٥٪غووجٙش عالعووز  أ٭ووٰ عووفوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ 
ٳ٦٥٪ٞٺ٨ ٹٴ٧ ٳر١ش ٬ّ ٹقٺٶ د٬ ٩ْٺ٬ أ٭وٰ فوقـ فوذٹظ خضٹ٪وز دو٬ عجدوش ٙوٸ        
ث٥٪غـ ٳأدٴ ّذذ ثهلل ث٥ؾذ٥ٸ ثع٪ٰ ّذذ د٬ ّذذ ٳٹٞج٣ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ّذوذ ٝوج٣   
أدوٴ ّٺغوٶ ٱووزث فوذٹظ فغوو٬ فوقٺـ ٳٙووٸ ث٥ذوجح ّوو٬ ٦ّوٸ ٳأدووٸ د٢وشر ٳأدووٸ        

 ٳّٴٗ د٬ ٩ج٠٥ ٳثد٬ ّ٪ش ٳؽشٹش ٱشٹشر ٳفٚٴث٫ د٬ ّغج٣ 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج أدٴ ثألفٴؿ ٬ّ ّجف٨ د٬ أدٸ ث٥ٮؾٴد ٬ّ صس دو٬  [  96]  

١ج٫ سعٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٹأ٩ش٭وج     فذٺؼ ٬ّ فٚٴث٫ د٬ ّغج٣ ٝج٣ 
إرث ١ٮووج عووٚشث أ٫ ال ٭ٮووضُ خٚجٙٮووج عالعووز أٹووج٧ ٳ٥ٺووج٥ٺٲ٬ إال ٩وو٬ ؽٮجدووز ٳ٢٥وو٬ ٩وو٬   

أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝذ سٳٵ ث٥ق٢و٨ دو٬   ٕجةو ٳدٴ٣ ٳ٭ٴ٧ ٝج٣ 
ّضٺذز ٳف٪جد ٬ّ إدشثٱٺ٨ ث٥ٮخْٸ ٬ّ أدٸ ّذذ ثهلل ث٥ؾذ٥ٸ ٬ّ خضٹ٪ز د٬ عجدش 
ٳال ٹقـ ٝج٣ ٦ّٸ د٬ ث٥٪ذٹٮٸ ٝج٣ ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ٝج٣ ؽْذز ٨٥ ٹغو٪ِ إدوشثٱٺ٨   
ث٥ٮخْٸ ٬٩ أدٸ ّذذ ثهلل ث٥ؾذ٥ٸ فذٹظ ث٥٪غـ ٳٝج٣ صثةذر ٬ّ ٩ٮقٴس ١ٮوج ٙوٸ   

إدشثٱٺ٨ ث٥ضٺ٪ٸ ٳ٩ْٮج إدشثٱٺ٨ ث٥ٮخْٸ ٙقذعٮج إدشثٱٺ٨ ث٥ضٺ٪وٸ ّو٬ ّ٪وشٳ    فؾشر 
د٬ ٩ٺ٪ٴ٫ ٬ّ أدٸ ّذذ ثهلل ث٥ؾذ٥ٸ ّو٬ خضٹ٪وز دو٬ عجدوش ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل        
٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٸ ث٥٪غـ ٦ّٶ ث٥خٚٺ٬ ٝج٣ ٩ق٪ذ د٬ إع٪جّٺ٤ أفغ٬ ؽٸء ٙٸ ٱوزث  

ش ث٦ْ٥٪وجء  ث٥ذجح فذٹظ فٚٴث٫ د٬ ّغج٣ ث٥٪شثدٷ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٱٴ ٝٴ٣ أ١غ
٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضجدْٺ٬ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٩و٬ ث٥ٚٞٲوجء ٩غو٤    
عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ ٝج٥ٴث ٹ٪غـ ث٥٪ٞٺ٨ ٹٴ٩وج  
ٳ٥ٺ٦ز ٳث٥٪غجٙش عالعز أٹج٧ ٳ٥ٺوج٥ٺٲ٬ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٝوذ سٳٵ ّو٬ دْول أٱو٤         

٬ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ٩ج٥و٠ دو٬ أ٭وظ ٝوج٣ أدوٴ        ث٨٦ْ٥ أ٭ٲ٨ ٨٥ ٹٴٝضٴث ٙٸ ث٥٪غـ ٦ّوٶ ث٥خٚوٺ  
ّٺغٶ ٳث٥ضٴٝٺش أفـ ٳٝذ سٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ ٬ّ فٚٴث٫ د٬ ّغج٣ أٹنج ٩و٬  

 ٕٺش فذٹظ ّجف٨ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪غـ ٦ّٶ ث٥خٚٺ٬ أّالٯ ٳأع٦ٰٚ 
   
فذعٮج أدٴ ث٥ٴ٥ٺذ ث٥ذ٩ؾٞٸ فذعٮج ث٥ٴ٥ٺذ د٬ ٩غ٨٦ أخذش٭ٸ عوٴس دو٬ ٹضٹوذ    [  97]  

أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٥٪ٖٺشر ٬ّ ث٥٪ٖٺشر د٬ ؽْذز ٬ّ سؽجء د٬ فٺٴر ٬ّ ١جصخ ث
٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٩غـ أ٦ّٶ ث٥خ٘ ٳأع٦ٰٚ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٱوزث ٝوٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬      
أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضجدْٺ٬ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٬٩ ث٥ٚٞٲجء ٳدٰ ٹٞٴ٣ 
٩ج٠٥ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳإعقجٛ ٳٱزث فذٹظ ٦ْ٩ٴ٣ ٥و٨ ٹغوٮذٯ ّو٬ عوٴس دو٬ ٹضٹوذ ٕٺوش        
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غ٨٦ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳعأ٥ش أدج صسّز ٳ٩ق٪ذ د٬ إعو٪جّٺ٤ ّو٬ ٱوزث    ث٥ٴ٥ٺذ د٬ ٩
ث٥قذٹظ ٙٞجال ٥ٺظ دققٺـ أل٫ د٬ ث٥٪ذجسٟ سٳٵ ٱزث ّو٬ عوٴس ّو٬ سؽوجء دو٬      
فٺٴر ٝج٣ فذعش ٬ّ ١جصخ ث٥٪ٖٺشر ٩شع٤ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳ٥و٨    

 ٹز١ش ٙٺٰ ث٥٪ٖٺشر 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪غـ ٦ّٶ ث٥خٚٺ٬ ٍجٱشٱ٪ج 
   
فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾش ٝج٣ فذعٮج ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬ أدوٸ ث٥ض٭وجد ّو٬ أدٺوٰ        [  98]  

سأٹوش ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ     ٬ّ ّشٳر د٬ ث٥ضدٺوش ّو٬ ث٥٪ٖٺوشر دو٬ ؽوْذز ٝوج٣       
ٳع٨٦ ٹ٪غـ ٦ّٶ ث٥خٚٺ٬ ٦ّٶ ٍجٱشٱ٪ج ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ فوذٹظ ث٥٪ٖٺوشر فوذٹظ     

ال فغ٬ ٳٱٴ فذٹظ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ث٥ض٭جد أدٺٰ ّو٬ ّوشٳر ّو٬ ث٥٪ٖٺوشر ٳ    
٭٨٦ْ أفذث ٹز١ش ٬ّ ّوشٳر ّو٬ ث٥٪ٖٺوشر ٦ّوٶ ٍجٱشٱ٪وج ٕٺوشٯ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ٕٺوش          
ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٳدٰ ٹٞٴ٣ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳأف٪ذ ٝج٣ ٩ق٪وذ ٳ١وج٫ ٩ج٥و٠ دو٬     

 أ٭ظ ٹؾٺش دْذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ث٥ض٭جد 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪غـ ٦ّٶ ث٥ؾٴسدٺ٬ ٳث٥ٮ٦ْٺ٬ 
   
ال فوذعٮج ٳ١ٺوِ ّو٬ عوٚٺج٫ ّو٬ أدوٸ       فذعٮج ٱٮجد ٳ٩ق٪ٴد د٬ ٕٺال٫ ٝوج [  99]  

صٴموأ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل    ٝٺظ ٬ّ ٱضٹ٤ د٬ ؽشفذٺ٤ ٬ّ ث٥٪ٖٺشر د٬ ؽوْذز ٝوج٣   
٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳ٩غوـ ٦ّوٶ ث٥ؾوٴسدٺ٬ ٳث٥ٮ٦ْوٺ٬ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ فغو٬           
فووقٺـ ٳٱووٴ ٝووٴ٣ ٕٺووش ٳثفووذ ٩وو٬ أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٳدووٰ ٹٞووٴ٣ عووٚٺج٫ ث٥غووٴسٷ ٳثدوو٬  

ٹ٪غووـ ٦ّووٶ ث٥ؾووٴسدٺ٬ ٳإ٫ ٥وو٨ ص٢وو٬ ث٥٪ذووجسٟ ٳث٥ؾووجْٙٸ ٳأف٪ووذ ٳإعووقجٛ ٝووج٥ٴث 
٭٦ْٺ٬ إرث ١ج٭ج عخٺٮٺ٬ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذوجح ّو٬ أدوٸ ٩ٴعوٶ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ عو٪ْش         
فج٥ـ د٬ ٩ق٪ذ ث٥ضش٩زٷ ٝج٣ عو٪ْش أدوج ٩ٞجصو٤ ث٥غو٪شٝٮذٷ ٹٞوٴ٣ دخ٦وش ٦ّوٶ        
أدٸ فٮٺٚز ٙٸ ٩شمٰ ث٥زٷ ٩جس ٙٺٰ ٙوذّج د٪وجء ٙضٴموأ ٳ٦ّٺوٰ ؽٴسدوج٫ ٙ٪غوـ       

أ٬١ أ٦ْٰٙ ٩غقش ٦ّٶ ث٥ؾٴسدٺ٬ ٳٱ٪وج ٕٺوش    ٦ّٺٲ٪ج ع٨ ٝج٣ ٦ْٙش ث٥ٺٴ٧ ؽٺتج ٨٥
 ٩ٮ٦ْٺ٬ 

   
 دجح ٩ج ؽؾجء ٙٸ ث٥٪غـ ٦ّٶ ث٥ْ٪ج٩ز 

   
فووذعٮج ٩ق٪ووذ دوو٬ دؾووجس فووذعٮج ٹقٺووٶ دوو٬ عووْٺذ ث٥ٞيووج٫ ّوو٬ عوو٦ٺ٪ج٫   [  100]  
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ث٥ضٺ٪ٸ ٬ّ د٢ش د٬ ّذذ ثهلل ث٥٪ض٭ٸ ٬ّ ث٥قغ٬ ٬ّ دو٬ ث٥٪ٖٺوشر دو٬ ؽوْذز ّو٬      
ٳ٩غوـ ٦ّوٶ ث٥خٚوٺ٬ ٳث٥ْ٪ج٩وز ٝوج٣      صٴمأ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦     أدٺٰ ٝج٣ 

د٢ش ٳٝذ ع٪ْش ٬٩ د٬ ث٥٪ٖٺشر ٝج٣ ٳر١ش ٩ق٪ذ د٬ دؾجس ٙٸ ٱوزث ث٥قوذٹظ ٙوٸ    
٩ٴمِ آخش أ٭ٰ ٩غـ ٦ّٶ ٭جفوٺضٰ ٳّ٪ج٩ضوٰ ٳٝوذ سٳٵ ٱوزث ث٥قوذٹظ ٩و٬ ٕٺوش        
ٳؽٰ ّو٬ ث٥٪ٖٺوشر دو٬ ؽوْذز ر١وش دْنوٲ٨ ث٥٪غوـ ٦ّوٶ ث٥ٮجفوٺز ٳث٥ْ٪ج٩وز ٳ٥و٨            

قغو٬ ٹٞوٴ٣ عو٪ْش أف٪وذ دو٬ فٮذو٤       ٹز١ش دْنٲ٨ ث٥ٮجفٺز ٳع٪ْش أف٪ذ دو٬ ث٥ 
ٹٞٴ٣ ٩ج سأٹش دْٺٮٸ ٩غ٤ ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ث٥ٞيج٫ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّ٪شٳ د٬ 
أ٩ٺووز ٳعوو٦٪ج٫ ٳعٴدووج٫ ٳأدووٸ أ٩ج٩ووز ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ ث٥٪ٖٺووشر دوو٬ ؽووْذز     
فذٹظ فغ٬ فوقٺـ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ            

أ٭وظ ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ ثألٳصثّوٸ ٳأف٪وذ      ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٩ٮٲ٨ أدٴ د٢وش ٳّ٪وش ٳ  
ٳإعقجٛ ٝج٥ٴث ٹ٪غـ ٦ّٶ ث٥ْ٪ج٩ز ٳٝج٣ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح    
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضجدْٺ٬ ال ٹ٪غـ ٦ّٶ ث٥ْ٪ج٩ز إال أ٫ ٹ٪غـ دشأعٰ 
٩ِ ث٥ْ٪ج٩ز ٳٱٴ ٝٴ٣ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳ٩ج٥و٠ دو٬ أ٭وظ ٳثدو٬ ث٥٪ذوجسٟ ٳث٥ؾوجْٙٸ       

جسٳد د٬ ٩ْجر ٹٞٴ٣ ع٪ْش ٳ١ٺِ دو٬ ث٥ؾوشثؿ ٹٞوٴ٣    ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳع٪ْش ث٥ؾ
 إ٫ ٩غـ ٦ّٶ ث٥ْ٪ج٩ز ٹؾضةٰ ٥ألعش 

   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٦ّٸ د٬ ٩غٲش ّو٬ ثألّ٪وؼ ّو٬ ث٥ق٢و٨ ّو٬ ّذوذ       [  101]  

أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ    ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٬ّ ١ْوخ دو٬ ّؾوشر ّو٬ دوال٣      
 ٳع٨٦ ٩غـ ٦ّٶ ث٥خٚٺ٬ ٳث٥خ٪جس 

   
ٺذز د٬ عْٺذ فذعٮج دؾوش دو٬ ث٥٪ٚنو٤ ّو٬ ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬        فذعٮج ٝض[  102]  

عوأ٥ش  إعقجٛ ٱٴ ث٥ٞشؽوٸ ّو٬ أدوٸ ّذٺوذر دو٬ ٩ق٪وذ دو٬ ّ٪وجس دو٬ ٹجعوش ٝوج٣            
ؽجدش د٬ ّذذ ثهلل ٬ّ ث٥٪غـ ٦ّوٶ ث٥خٚوٺ٬ ٙٞوج٣ ث٥غوٮز ٹوج دو٬ أخوٸ ٝوج٣ ٳعوأ٥ضٰ          

 ٬ّ ث٥٪غـ ٦ّٶ ث٥ْ٪ج٩ز ٙٞج٣ أ٩ظ ث٥ؾْش ث٥٪جء 
   

  دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٖغ٤ ٬٩ ث٥ؾٮجدز
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺوِ ّو٬ ثألّ٪وؼ ّو٬ عوج٨٥ دو٬ أدوٸ ث٥ؾْوذ ّو٬          [  103]  

ٳموْش ٦٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ     ١شٹخ ٬ّ دو٬ ّذوجط ّو٬ خج٥ضوٰ ٩ٺ٪ٴ٭وز ٝج٥وش       
ٳع٨٦ ٕغال ٙإٔضغ٤ ٬٩ ث٥ؾٮجدز ٙأ١ٚأ ثإل٭جء دؾو٪ج٥ٰ ٦ّوٶ ٹ٪ٺٮوٰ ٖٙغو٤ ١ٚٺوٰ عو٨       

أٳ ثألسك عوو٨ أدخوو٤ ٹووذٯ ٙووٸ ثإل٭ووجء ٙأٙووجك ٦ّووٶ ٙشؽووٰ عوو٨ د٥وو٠ دٺووذٯ ث٥قووجةو    
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 سننّالت

٩ن٪ل ٳثعضٮؾٜ ٳٕغ٤ ٳؽٲٰ ٳرسثّٺٰ ع٨ أٙجك ٦ّٶ سأعٰ عالعج ع٨ أٙجك 
٦ّووٶ عووجةش ؽغووذٯ عوو٨ صٮقووٶ ٖٙغوو٤ سؽ٦ٺووٰ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٱووزث فووذٹظ فغوو٬     
فووقٺـ ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ أ٧ عوو٦٪ز ٳؽووجدش ٳأدووٸ عووْٺذ ٳؽذٺووش دوو٬ ٩يْوو٨ ٳأدووٸ  

 ٱشٹشر 
   
ج٧ دو٬ ّوشٳر ّو٬    فذعٮج د٬ أدٸ ّ٪ش فذعٮج عٚٺج٫ د٬ ّٺٺٮز ٬ّ ٱؾو [  104]  

١ج٫ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ إرث أسثد أ٫ ٹٖضغو٤      أدٺٰ ٬ّ ّجةؾز ٝج٥ش 
٩وو٬ ث٥ؾٮجدووز دووذأ ٖٙغوو٤ ٹذٹووٰ ٝذوو٤ أ٫ ٹووذخ٦ٲ٪ج ثإل٭ووجء عوو٨ ٕغوو٤ ٙشؽووٰ ٳٹضٴمووأ    
ٳمٴءٯ ٦٥قالر ع٨ ٹؾشح ؽْشٯ ث٥٪جء ع٨ ٹقغٸ ٦ّوٶ سأعوٰ عوالط فغٺوجس ٝوج٣      

أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٙٸ ث٥ٖغ٤ ٩و٬   أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ث٥زٷ ثخضجسٯ
ث٥ؾٮجدز أ٭ٰ ٹضٴمأ ٳمٴءٯ ٦٥قالر ع٨ ٹٚشٓ ٦ّٶ سأعٰ عالط ٩وشثس عو٨ ٹٚوٺل    
ث٥٪جء ٦ّٶ عجةش ؽغذٯ ع٨ ٹٖغ٤ ٝذ٩ٺٰ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱوزث ّٮوذ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٳٝوج٥ٴث      
إ٫ ث٭ٖ٪ووظ ث٥ؾٮووخ ٙووٸ ث٥٪ووجء ٳ٥وو٨ ٹضٴمووأ أؽووضأٯ ٳٱووٴ ٝووٴ٣ ث٥ؾووجْٙٸ ٳأف٪ووذ        

 ٳإعقجٛ 
   

 ّٮذ ث٥ٖغ٤  دجح ٱ٤ صٮٞل ث٥٪شأر ؽْشٱج
   
فذعٮج دو٬ أدوٸ ّ٪وش فوذعٮج عوٚٺج٫ ّو٬ أٹوٴح دو٬ ٩ٴعوٶ ّو٬ عوْٺذ            [  105]  

ٹوج سعوٴ٣ ثهلل إ٭وٸ ث٩وشأر     ث٥٪ٞذشٷ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ سثِٙ ٬ّ أ٧ ع٦٪ز ٝج٥ش ٦ٝش 
أؽووذ مووٚش سأعووٸ أٙأ٭ٞنووٰ ٥ٖغوو٤ ث٥ؾٮجدووز ٝووج٣ ال إ٭٪ووج ٹ٢ٚٺوو٠ أ٫ صقغووٺ٬ ٦ّووٶ    

غوذٟ ث٥٪وجء ٙضيٲوشٹ٬ أٳ    سأع٠ عالط فغٺجس ٬٩ ٩جء ع٨ صٚٺنٺ٬ ٦ّوٶ عوجةش ؽ  
ٝج٣ ٙئرث أ٭ش ٝذ صيٲشس ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳث٥ْ٪و٤ ٦ّوٶ   
ٱزث ّٮذ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ أ٫ ث٥٪شأر إرث ثٕضغ٦ش ٬٩ ث٥ؾٮجدز ٨٦ٙ صٮٞل ؽْشٱج أ٫ ر٥و٠  

 ٹؾضةٲج دْذ أ٫ صٚٺل ث٥٪جء ٦ّٶ سأعٲج 
   

 دجح ٩ج ؽجء أ٫ صقش ٤١ ؽْشر ؽٮجدز 
   
ٸ فوذعٮج ث٥قوشط دو٬ ٳؽٺوٰ ٝوج٣ فوذعٮج ٩ج٥و٠ دو٬         فذعٮج ٭قوش دو٬ ٦ّو   [  106]  

دٹٮجس ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ عٺشٹ٬ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 
صقش ٤١ ؽْشر ؽٮجدز ٙجٕغ٦ٴث ث٥ؾْش ٳأ٭ٞوٴث ث٥ذؾوش ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ٦ّوٸ        
ٳأ٭ظ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ث٥قشط دو٬ ٳؽٺوٰ فوذٹظ ٕشٹوخ ال ٭ْشٙوٰ إال ٩و٬       



     

 

 

Page 41 of 87 

 

ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

زثٟ ٳٝذ سٳٵ ّٮٰ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ ثألة٪ز ٳٝذ صٚوشد دٲوزث   فذٹغٰ ٳٱٴ ؽٺن ٥ٺظ د
 ث٥قذٹظ ٬ّ ٩ج٠٥ د٬ دٹٮجس ٳٹٞج٣ ث٥قشط د٬ ٳؽٺٰ ٳٹٞج٣ د٬ ٳؽذز 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء دْذ ث٥ٖغ٤ 

   
فذعٮج إع٪جّٺ٤ د٬ ٩ٴعٶ فذعٮج ؽشٹ٠ ٬ّ أدٸ إعقجٛ ٬ّ ثألعوٴد  [  107]  

ضٴموأ دْوذ ث٥ٖغو٤ ٝوج٣ أدوٴ      أ٫ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ١وج٫ ال ٹ    ٬ّ ّجةؾز 
ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٱزث ٝٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬ أٱو٤     

 ث٨٦ْ٥ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضجدْٺ٬ أ٫ ال ٹضٴمأ دْذ ث٥ٖغ٤ 
   

 دجح ٩ج ؽجء إرث ث٥ضٞٶ ث٥خضج٭ج٫ ٳؽخ ث٥ٖغ٤ 
   
٩غوو٨٦ ّوو٬  فووذعٮج أدووٴ ٩ٴعووٶ ٩ق٪ووذ دوو٬ ث٥٪غٮووٶ فووذعٮج ث٥ٴ٥ٺووذ دوو٬        [  108]  

إرث ؽووجٳص ثألٳصثّووٸ ّوو٬ ّذووذ ث٥ووشف٪٬ دوو٬ ث٥ٞجعوو٨ ّوو٬ أدٺووٰ ّوو٬ ّجةؾووز ٝج٥ووش  
ث٥خضووج٫ ث٥خضووج٫ ٙٞووذ ٳؽووخ ث٥ٖغوو٤ ٦ْٙضووٰ أ٭ووج ٳسعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦   

 ٙجٕضغ٦ٮج ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٳّذذ ثهلل د٬ ّ٪شٳ ٳسثِٙ د٬ خذٹؼ 
   
  [109  ] ّ ٦وٸ دو٬ صٹوذ ّو٬ عوْٺذ دو٬       فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺِ ٬ّ عٚٺج٫ ّو٬ 

إرث ؽووجٳص ث٥خضووج٫ ث٥٪غووٺخ ّوو٬ ّجةؾووز ٝج٥ووش ٝووج٣ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦   
ث٥خضج٫ ٳؽخ ث٥ٖغ٤ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ّجةؾز فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٝج٣ ٳٝذ 
سٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ ٬ّ ّجةؾز ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٬٩ ٕٺش ٳؽوٰ إرث  

٣ أ١غوش أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح      ؽجٳص ث٥خضج٫ ث٥خضج٫ ٙٞذ ٳؽخ ث٥ٖغ٤ ٳٱٴ ٝوٴ 
ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٩ووٮٲ٨ أدووٴ د٢ووش ٳّ٪ووش ٳّغ٪ووج٫ ٳ٦ّووٸ ٳّجةؾووز         
ٳث٥ٚٞٲجء ٬٩ ث٥ضجدْٺ٬ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٩غ٤ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ 

 ٝج٥ٴث إرث ث٥ضٞٶ ث٥خضج٭ج٫ ٳؽخ ث٥ٖغ٤ 
   

 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ث٥٪جء ٬٩ ث٥٪جء 
   
ِ فوذعٮج ّذوذ ثهلل دو٬ ث٥٪ذوجسٟ أخذش٭وج ٹوٴ٭ظ دو٬        فذعٮج أف٪وذ دو٬ ٩ٮٺو   [  110]  

إ٭٪ج ١وج٫ ث٥٪وجء ٩و٬    ٹضٹذ ٬ّ ث٥ضٱشٷ ٬ّ عٲ٤ د٬ عْذ ٬ّ أدٸ د٬ ١ْخ ٝج٣ 
 ث٥٪جء سخقز ٙٸ أٳ٣ ثإلعال٧ ع٨ ٭ٲٸ ّٮٲج 
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فذعٮج أف٪ذ د٬ ٩ٮٺوِ فوذعٮج ّذوذ ثهلل دو٬ ث٥٪ذوجسٟ أخذش٭وج ٩ْ٪وش ّو٬         [  111]  

ٱزث فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳإ٭٪وج ١وج٫       ٩غ٦ٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶث٥ضٱشٷ دٲزث ثإلعٮجد 
ث٥٪جء ٬٩ ث٥٪جء ٙٸ أٳ٣ ثإلعال٧ ع٨ ٭غون دْوذ ر٥و٠ ٳٱ٢وزث سٳٵ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬        
أفووقجح ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٩ووٮٲ٨ أدووٸ دوو٬ ١ْووخ ٳسثٙووِ دوو٬ خووذٹؼ       
ٳث٥ْ٪وو٤ ٦ّووٶ ٱووزث ّٮووذ أ١غووش أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٦ّووٶ أ٭ووٰ إرث ؽووج٩ِ ث٥شؽوو٤ ث٩شأصووٰ ٙووٸ 

 ضال ث٥ٚشػ ٳؽخ ٦ّٺٲ٪ج ث٥ٖغ٤ ٳإ٫ ٨٥ ٹٮ
   
فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾوش أخذش٭وج ؽوشٹ٠ ّو٬ أدوٸ ث٥ؾقوجٗ ّو٬ ٢ّش٩وز         [  112]  

إ٭٪وج ث٥٪وجء ٩و٬ ث٥٪وجء ٙوٸ ثالفوضال٧ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ عو٪ْش           ٬ّ دو٬ ّذوجط ٝوج٣    
ث٥ؾووجسٳد ٹٞووٴ٣ عوو٪ْش ٳ١ٺْووج ٹٞووٴ٣ ٥وو٨ ٭ؾووذ ٱووزث ث٥قووذٹظ ّٮووذ ؽووشٹ٠ ٝووج٣ أدووٴ  

ٷ ٝوج٣  ّٺغٶ ٳأدٴ ث٥ؾقجٗ ثع٪ٰ دثٳد د٬ أدٸ ّٴٗ ٳٹشٳٵ ٬ّ عٚٺج٫ ث٥غٴس
فذعٮج أدٴ ث٥ؾقوجٗ ٳ١وج٫ ٩شموٺج ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ّغ٪وج٫ دو٬            
ّٚج٫ ٳ٦ّٸ د٬ أدٸ ىج٥خ ٳث٥ضدٺش ٳى٦قز ٳأدوٸ أٹوٴح ٳأدوٸ عوْٺذ ّو٬ ث٥ٮذوٸ       

 ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أ٭ٰ ٝج٣ ث٥٪جء ٬٩ ث٥٪جء 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٺ٪٬ ٹغضٺٌٞ ٙٺشٵ د٦ال ٳال ٹز١ش ثفضال٩ج 
   
٩ٮٺوِ فوذعٮج ف٪وجد دو٬ خج٥وذ ث٥خٺوجه ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬           فذعٮج أف٪ذ د٬[  113]  

ّ٪ش ٱٴ ث٥ْ٪شٵ ٬ّ ّذٺذ ثهلل د٬ ّ٪ش ٬ّ ث٥ٞجع٨ د٬ ٩ق٪ذ ّو٬ ّجةؾوز ٝج٥وش    
عت٤ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ّو٬ ث٥شؽو٤ ٹؾوذ ث٥ذ٦و٤ ٳال ٹوز١ش ثفضال٩وج       
ٝج٣ ٹٖضغ٤ ٳ٬ّ ث٥شؽ٤ ٹشٵ أ٭ٰ ٝذ ثفض٨٦ ٳ٨٥ ٹؾذ د٦ال ٝج٣ ألٕغ٤ ٦ّٺوٰ ٝج٥وش   

٦٪ز ٹووج سعووٴ٣ ثهلل ٱوو٤ ٦ّووٶ ث٥٪ووشأر صووشٵ ر٥وو٠ ٕغوو٤ ٝووج٣ ٭ْوو٨ إ٫ ث٥ٮغووجء     أ٧ عوو
ؽٞجةٜ ث٥شؽج٣ ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ ٳإ٭٪وج سٳٵ ٱوزث ث٥قوذٹظ ّذوذ ثهلل دو٬ ّ٪وش ّو٬         
ّذٺذ ثهلل د٬ ّ٪ش فذٹظ ّجةؾز ٙٸ ث٥شؽو٤ ٹؾوذ ث٥ذ٦و٤ ٳال ٹوز١ش ثفضال٩وج ٳّذوذ       

ٕٺوش  ثهلل د٬ ّ٪ش مْٰٚ ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ٬٩ ٝذ٤ فَٰٚ ٙوٸ ث٥قوذٹظ ٳٱوٴ ٝوٴ٣     
ٳثفووذ ٩وو٬ أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٩وو٬ أفووقجح ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳث٥ضووجدْٺ٬ إرث     
ثعووضٺٌٞ ث٥شؽوو٤ ٙووشأٵ د٦ووز أ٭ووٰ ٹٖضغوو٤ ٳٱووٴ ٝووٴ٣ عووٚٺج٫ ث٥غووٴسٷ ٳأف٪ووذ ٳٝووج٣   
دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ ث٥ضوجدْٺ٬ إ٭٪وج ٹؾوخ ٦ّٺوٰ ث٥ٖغو٤ إرث ١ج٭وش ث٥ذ٦وز د٦وز ٭يٚوز          

ال ٕغو٤ ٦ّٺوٰ ّٮوذ    ٳٱٴ ٝٴ٣ ث٥ؾجْٙٸ ٳإعقجٛ ٳإرث سأٵ ثفضال٩ج ٳ٨٥ ٹش د٦وز ٙو  
 ّج٩ز أٱ٤ ث٨٦ْ٥ 
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 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪ٮٸ ٳث٥٪زٷ 

   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ّ٪شٳ ث٥غٴثٛ ث٥ذ٦خٸ فذعٮج ٱؾٺ٨ ٬ّ ٹضٹذ د٬ أدوٸ  [  114]  

صٹجد ؿ ٝج٣ ٳفذعٮج ٩ق٪ٴد د٬ ٕٺال٫ فذعٮج فغٺ٬ ث٥ؾْٚٸ ٬ّ صثةذر ٬ّ ٹضٹوذ  
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل عأ٥ش د٬ أدٸ صٹجد ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٬ّ ٦ّٸ ٝج٣ 

٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٬ّ ث٥٪وزٷ ٙٞوج٣ ٩و٬ ث٥٪وزٷ ث٥ٴموٴء ٳ٩و٬ ث٥٪ٮوٸ ث٥ٖغو٤ ٝوج٣ ٳٙوٸ           
ث٥ذجح ٬ّ ث٥٪ٞذثد د٬ ثألعٴد ٳأدٸ د٬ ١ْوخ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ فغو٬        
فقٺـ ٳٝذ سٳٵ ٬ّ ٦ّٸ د٬ أدٸ ىج٥خ ٬ّ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٩و٬     

ج٩ز أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٩و٬  ٕٺش ٳؽٰ ٬٩ ث٥٪زٷ ث٥ٴمٴء ٳ٬٩ ث٥٪ٮٸ ث٥ٖغ٤ ٳٱٴ ٝٴ٣ ّ
أفوقجح ث٥ٮذوٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعوو٨٦ ٳث٥ضوجدْٺ٬ ٳ٩وو٬ دْوذٱ٨ ٳدووٰ ٹٞوٴ٣ عووٚٺج٫       

 ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪زٷ ٹقٺخ ث٥غٴح 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ّذذر ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ إعقجٛ ٬ّ عْٺذ د٬ ّذٺوذ ٱوٴ   [  115]  

٩و٬ ث٥٪وزٷ ؽوذر ٳّٮوجء      ١ٮوش أ٥ٞوٸ  د٬ ث٥غذجٛ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ عٲ٤ د٬ فٮٺ٘ ٝج٣ 
٢ٙٮش أ١غش ٩ٮوٰ ث٥ٖغو٤ ٙوز١شس ر٥و٠ ٥شعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳعوأ٥ضٰ          
ّٮٰ ٙٞج٣ إ٭٪ج ٹؾضة٠ ٬٩ ر٥و٠ ث٥ٴموٴء ٦ٞٙوش ٹوج سعوٴ٣ ثهلل ١ٺو٘ د٪وج ٹقوٺخ         
عووٴدٸ ٩ٮووٰ ٝووج٣ ٹ٢ٚٺوو٠ أ٫ صأخووز ١ٚووج ٩وو٬ ٩ووجء ٙضٮنووـ دووٰ عٴدوو٠ فٺووظ صووشٵ أ٭ووٰ  

ٳال ٭ْشٙوٰ إال ٩و٬ فوذٹظ    أفجح ٩ٮٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ    
٩ق٪ووذ دوو٬ إعووقجٛ ث٥٪ووزٷ ٩غوو٤ ٱووزث ٳٝووذ ثخض٦وو٘ أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٙووٸ ث٥٪ووزٷ ٹقووٺخ   
ث٥غووٴح ٙٞووج٣ دْنووٲ٨ ال ٹؾووضا إال ث٥ٖغوو٤ ٳٱووٴ ٝووٴ٣ ث٥ؾووجْٙٸ ٳإعووقجٛ ٳٝووج٣    

 دْنٲ٨ ٹؾضةٰ ث٥ٮنـ ٳٝج٣ أف٪ذ أسؽٴ أ٫ ٹؾضةٰ ث٥ٮنـ دج٥٪جء 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪ٮٸ ٹقٺخ ث٥غٴح 
   
ٱٮجد فذعٮج أدٴ ٩ْجٳٹز ٬ّ ثألّ٪ؼ ٬ّ إدشثٱٺ٨ ٬ّ ٱ٪ج٧ دو٬  فذعٮج [  116]  

مجٗ ّجةؾوز موٺ٘ ٙوأ٩شس ٥وٰ د٪٦قٚوز فوٚشثء ٙٮوج٧ ٙٺٲوج ٙوجفض٨٦          ث٥قشط ٝج٣ 
ٙجعضقٺج أ٫ ٹشع٤ دٲج ٳدٲج أعش ثالفضال٧ ٖٙ٪غٲج ٙٸ ث٥٪وجء عو٨ أسعو٤ دٲوج ٙٞج٥وش      

ضوٰ ٩و٬   ّجةؾز ٨٥ أٙغذ ٦ّٺٮج عٴدٮج إ٭٪ج ١ج٫ ٹ٢ٚٺٰ أ٫ ٹٚش١ٰ دأفجدْٰ ٳسد٪وج ٙش١ 
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عووٴح سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ دأفووجدْٸ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٱووزث فووذٹظ   
فغ٬ فقٺـ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦           
ٳث٥ضجدْٺ٬ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٬٩ ث٥ٚٞٲجء ٩غ٤ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ 

ٳٵ ّوو٬ ٝووج٥ٴث ٙووٸ ث٥٪ٮووٸ ٹقووٺخ ث٥غووٴح ٹؾضةووٰ ث٥ٚووشٟ ٳإ٫ ٥وو٨ ٹٖغوو٤ ٳٱ٢ووزث س
٩ٮقوٴس ّو٬ إدووشثٱٺ٨ ّو٬ ٱ٪وج٧ دوو٬ ث٥قوشط ّو٬ ّجةؾووز ٩غو٤ سٳثٹوز ثألّ٪ووؼ         
ٳسٳٵ أدوٴ ٩ْؾوش ٱووزث ث٥قوذٹظ ّو٬ إدووشثٱٺ٨ ّو٬ ثألعوٴد ّوو٬ ّجةؾوز ٳفووذٹظ        

 ثألّ٪ؼ أفـ 
   

 دجح ٕغ٤ ث٥٪ٮٸ ٬٩ ث٥غٴح 
   
أف٪ذ د٬ ٩ٮٺِ ٝج٣ فذعٮج أدٴ ٩ْجٳٹز ٬ّ ّ٪شٳ د٬ ٩ٺ٪ٴ٫ دو٬  فذعٮج [  117]  

ٕغو٦ش ٩ٮٺوج ٩و٬ عوٴح سعوٴ٣ ثهلل      ٩ٲشث٫ ٬ّ ع٦ٺ٪ج٫ د٬ ٹغجس ٬ّ ّجةؾز أ٭ٲج 
ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬      
د٬ ّذجط ٳفذٹظ ّجةؾز أ٭ٲج ٕغ٦ش ٩ٮٺج ٬٩ عوٴح سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ     

د٪خووج٥٘ ٥قووذٹظ ث٥ٚووشٟ أل٭ووٰ ٳإ٫ ١ووج٫ ث٥ٚووشٟ ٹؾووضا ٙٞووذ ٹغووضقخ   ٳعوو٨٦ ٥ووٺظ
٦٥شؽ٤ أ٫ ال ٹشٵ ٦ّٶ عٴدٰ أعشٯ ٝج٣ دو٬ ّذوجط ث٥٪ٮوٸ د٪ٮض٥وز ث٥٪خوجه ٙأ٩يوٰ       

 ّٮ٠ ٳ٥ٴ دئرخشر 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ؾٮخ ٹٮج٧ ٝذ٤ أ٫ ٹٖضغ٤ 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج أدٴ د٢ش د٬ ّٺوجػ ّو٬ ثألّ٪وؼ ّو٬ أدوٸ إعوقجٛ       [  118]  

١وج٫ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٹٮوج٧ ٳٱوٴ        د ٬ّ ّجةؾوز ٝج٥وش   ٬ّ ثألعٴ
 ؽٮخ ٳال ٹ٪ظ ٩جء 

   
٭قوٴٯ ٝوج٣ أدوٴ    فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺوِ ّو٬ عوٚٺج٫ ّو٬ أدوٸ إعوقجٛ       [  119]  

ّٺغٶ ٳٱزث ٝٴ٣ عْٺذ دو٬ ث٥٪غوٺخ ٳٕٺوشٯ ٳٝوذ سٳٵ ٕٺوش ٳثفوذ ّو٬ ثألعوٴد         
ٝذو٤ أ٫ ٹٮوج٧ ٳٱوزث     ٬ّ ّجةؾز ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ أ٭وٰ ١وج٫ ٹضٴموأ     

أفووـ ٩وو٬ فووذٹظ أدووٸ إعووقجٛ ّوو٬ ثألعووٴد ٳٝووذ سٳٵ ّوو٬ أدووٸ إعووقجٛ ٱووزث       
 ث٥قذٹظ ؽْذز ٳث٥غٴسٷ ٳٕٺش ٳثفذ ٳٹشٳ٫ أ٫ ٱزث ٦ٕو ٬٩ أدٸ إعقجٛ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٦٥ؾٮخ إرث أسثد أ٫ ٹٮج٧ 
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فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ث٥٪غٮٶ فذعٮج ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ٬ّ ّذٺوذ ثهلل دو٬ ّ٪وش    [  120]  

عأ٣ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أٹٮج٧ أفوذ٭ج  ٬ّ ٭جِٙ ٬ّ د٬ ّ٪ش ٬ّ ّ٪ش أ٭ٰ 
ٳٱٴ ؽٮخ ٝج٣ ٭٨ْ إرث صٴمأ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ّو٬ ّ٪وجس ٳّجةؾوز ٳؽوجدش ٳأدوٸ      
عْٺذ ٳأ٧ ع٦٪ز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ّ٪ش أفغ٬ ؽٸء ٙوٸ ٱوزث ث٥ذوجح ٳأفوـ     

         ْ ٺ٬ ٳدوٰ  ٳٱٴ ٝٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳث٥ضوجد
ٹٞووٴ٣ عووٚٺج٫ ث٥غووٴسٷ ٳثدوو٬ ث٥٪ذووجسٟ ٳث٥ؾووجْٙٸ ٳأف٪ووذ ٳإعووقجٛ ٝووج٥ٴث إرث أسثد  

 ث٥ؾٮخ أ٫ ٹٮج٧ صٴمأ ٝذ٤ أ٫ ٹٮج٧ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٩قجٙقز ث٥ؾٮخ 
   
فذعٮج إعقجٛ د٬ ٩ٮقٴس فذعٮج ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ث٥ٞيوج٫ فوذعٮج ف٪ٺوذ    [  121]  

أ٫ ث٥ٮذوٸ  أدوٸ ٱشٹوشر   ث٥يٴٹ٤ ٬ّ د٢ش د٬ ّذذ ثهلل ث٥٪ض٭وٸ ّو٬ أدوٸ سثٙوِ ّو٬      
ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٥ٞٺٰ ٳٱٴ ؽٮخ ٝوج٣ ٙج٭ذؾغوش أٷ ٙج٭خٮغوش ٙجٕضغو٦ش عو٨      
ؽتش ٙٞج٣ أٹ٬ ١ٮش أٳ أٹ٬ رٱذش ٦ٝش إ٭ٸ ١ٮش ؽٮذوج ٝوج٣ إ٫ ث٥٪غو٨٦ ال ٹوٮؾظ     
ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ فزٹٚز ٳثد٬ ّذجط ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳفوذٹظ أدوٸ ٱشٹوشر أ٭وٰ     

فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٝوذ سخوـ      ٥ٞٸ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳٱوٴ ؽٮوخ     
ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٙٸ ٩قجٙقز ث٥ؾٮخ ٳ٨٥ ٹشٳث دْشٛ ث٥ؾٮخ ٳث٥قوجةل  

 دأعج ٳ٩ْٮٶ ٝٴ٥ٰ ٙج٭خٮغش ٹْٮٸ صٮقٺش ّٮٰ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪شأر صشٵ ٙٸ ث٥٪ٮج٧ ٩غ٤ ٩ج ٹشٵ ث٥شؽ٤ 
   
فذعٮج د٬ أدٸ ّ٪ش فذعٮج عٚٺج٫ د٬ ّٺٺٮز ٬ّ ٱؾوج٧ دو٬ ّوشٳر ّو٬     [  122]  

ٰ ٬ّ صٹٮخ دٮش أدوٸ عو٦٪ز ّو٬ أ٧ عو٦٪ز ٝج٥وش ؽوجءس أ٧ عو٦ٺ٨ دٮوش ٦٩قوج٫          أدٺ
ٹج سعٴ٣ ثهلل إ٫ ثهلل ال ٹغضقٸ ٩و٬ ث٥قوٜ   إ٥ٶ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٞج٥ش 

ٙٲ٤ ٦ّٶ ث٥٪شأر صْٮٸ ٕغال إرث ٱٸ سأس ٙوٸ ث٥٪ٮوج٧ ٩غو٤ ٩وج ٹوشٵ ث٥شؽو٤ ٝوج٣        
ث٥ٮغوجء ٹوج أ٧    ٭٨ْ إرث ٱوٸ سأس ث٥٪وجء ٦ٙضٖضغو٤ ٝج٥وش أ٧ عو٦٪ز ٦ٝوش ٥ٲوج ٙنوقش        

ع٦ٺ٨ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ٝٴ٣ ّج٩ز ث٥ٚٞٲجء أ٫ ث٥٪وشأر  
إرث سأس ٙووٸ ث٥٪ٮووج٧ ٩غوو٤ ٩ووج ٹووشٵ ث٥شؽوو٤ ٙأ٭ض٥ووش أ٫ ٦ّٺٲووج ث٥ٖغوو٤ ٳدووٰ ٹٞووٴ٣    

 عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳث٥ؾجْٙٸ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أ٧ ع٦ٺ٨ ٳخٴ٥ز ٳّجةؾز ٳأ٭ظ 
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 ٥ٖغ٤ دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹغضذٙب دج٥٪شأر دْذ ث
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺوِ ّو٬ فشٹوظ ّو٬ ث٥ؾوْذٸ ّو٬ ٩غوشٳٛ ّو٬         [  123]  

سد٪ج ثٕضغ٤ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٬٩ ث٥ؾٮجدز ع٨ ؽجء ٙجعضذٙأ ّجةؾز ٝج٥ش 
دٸ ٙن٪٪ضٰ إ٥ٶ ٳ٨٥ إٔضغ٤ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ ٥ٺظ دئعوٮجدٯ دوأط ٳٱوٴ    

 ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦  ٝووٴ٣ ٕٺووش ٳثفووذ ٩وو٬ أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٩وو٬ أفووقجح ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل         
ٳث٥ضجدْٺ٬ أ٫ ث٥شؽ٤ إرث ثٕضغ٤ ٙال دأط دأ٫ ٹغضذٙب دج٩شأصٰ ٳٹٮج٧ ٩ْٲج ٝذ٤ أ٫ 

 صٖضغ٤ ث٥٪شأر ٳدٰ ٹٞٴ٣ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ضٺ٪٨ ٦٥ؾٮخ إرث ٨٥ ٹؾذ ث٥٪جء 
   
ف٪ووذ فووذعٮج ٩ق٪ووذ دوو٬ دؾووجس ٳ٩ق٪ووٴد دوو٬ ٕووٺال٫ ٝووجال فووذعٮج أدووٴ أ     [  124]  

ث٥ضدٺشٷ فذعٮج عٚٺج٫ ٬ّ خج٥ذ ث٥قزثء ٬ّ أدٸ ٝالدز ٬ّ ّ٪شٳ د٬ دؾذث٫ ٬ّ 
إ٫ ث٥قووْٺذ ث٥يٺووخ ىٲووٴس  أدووٸ رس أ٫ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝووج٣    

ث٥٪غ٨٦ ٳإ٫ ٨٥ ٹؾذ ث٥٪جء ّؾوش عوٮٺ٬ ٙوئرث ٳؽوذ ث٥٪وجء ٦ٙٺ٪غوٰ دؾوشصٰ ٙوئ٫ ر٥و٠          
ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح     خٺش ٳٝج٣ ٩ق٪ٴد ٙٸ فذٹغٰ إ٫ ث٥قْٺذ ث٥يٺخ ٳمٴء ث٥٪غ٨٦

٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٳّذذ ثهلل د٬ ّ٪شٳ ٳّ٪شث٫ د٬ فقٺ٬ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٱ٢وزث  
سٳٵ ٕٺش ٳثفذ ٬ّ خج٥ذ ث٥قزثء ٬ّ أدٸ ٝالدز ٬ّ ّ٪شٳ د٬ دؾذث٫ ّو٬ أدوٸ   
رس ٳٝذ سٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ أٹٴح ٬ّ أدٸ ٝالدوز ّو٬ سؽو٤ ٩و٬ دٮوٸ ّوج٩ش ّو٬        

٩وز ث٥ٚٞٲوجء أ٫   أدٸ رس ٳ٨٥ ٹغ٪ٰ ٝوج٣ ٳٱوزث فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ّج       
ث٥ؾٮخ ٳث٥قجةل إرث ٥و٨ ٹؾوذث ث٥٪وجء صٺ٪٪وج ٳفو٦ٺج ٳٹوشٳٵ ّو٬ دو٬ ٩غوْٴد أ٭وٰ           
١ج٫ ال ٹشٵ ث٥ضٺ٪٨ ٦٥ؾٮخ ٳإ٫ ٥و٨ ٹؾوذ ث٥٪وجء ٳٹوشٳٵ ّٮوٰ أ٭وٰ سؽوِ ّو٬ ٝٴ٥وٰ          
ٙٞج٣ ٹضٺ٪٨ إرث ٨٥ ٹؾذ ث٥٪جء ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳ٩ج٥و٠ ٳث٥ؾوجْٙٸ ٳأف٪وذ        

 ٳإعقجٛ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪غضقجمز 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺِ ٳّذذر ٳأدٴ ٩ْجٳٹز ٬ّ ٱؾج٧ د٬ ّشٳر ّو٬  [  125]  

أدٺٰ ٬ّ ّجةؾز ٝج٥ش ؽجءس ٙجى٪ز دٮش أدوٸ فذوٺؼ إ٥وٶ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ       
ٹج سعٴ٣ ثهلل إ٭ٸ ث٩شأر ثعضقجك ٙوال أىٲوش أٙوأدُ ث٥قوالر ٝوج٣ ال      ٳع٨٦ ٙٞج٥ش 

ث٥قالر ٳإرث أددوشس  إ٭٪ج ر٠٥ ّشٛ ٳ٥ٺغش دج٥قٺنز ٙئرث أٝذ٦ش ث٥قٺنز ٙذّٸ 
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ٙجٕغ٦ٸ ّٮ٠ ث٥ذ٧ ٳف٦ٸ ٝج٣ أدٴ ٩ْجٳٹز ٙٸ فذٹغٰ ٳٝوج٣ صٴموتٸ ٢٥و٤ فوالر     
فضووٶ ٹؾووب ر٥وو٠ ث٥ٴٝووش ٝووج٣ ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ أ٧ عوو٦٪ز ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ    
ّجةؾز ؽجءس ٙجى٪ز فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ٝٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨      

٣ عوٚٺج٫ ث٥غووٴسٷ  ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳث٥ضوجدْٺ٬ ٳدووٰ ٹٞوٴ       
ٳ٩ج٥ووو٠ ٳثدووو٬ ث٥٪ذوووجسٟ ٳث٥ؾوووجْٙٸ أ٫ ث٥٪غضقجموووز إرث ؽوووجٳصس أٹوووج٧ إٝشثةٲوووج    

 ثٕضغ٦ش ٳصٴمأس ٤٢٥ فالر 
   

 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ث٥٪غضقجمز صضٴمأ ٤٢٥ فالر 
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ؽشٹ٠ ٬ّ أدوٸ ث٥ٺَٞوج٫ ّو٬ ّوذٵ دو٬ عجدوش ّو٬        [  126]  

ٙووٸ ث٥٪غضقجمووز صووذُ ٰ ٝووج٣ أدٺووٰ ّوو٬ ؽووذٯ ّوو٬ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٭وو 
ث٥قالر أٹج٧ إٝشثةٲج ث٥ضٸ ١ج٭ش صقٺل ٙٺٲج ع٨ صٖضغو٤ ٳصضٴموأ ّٮوذ ١و٤ فوالر      

 ٳصقٴ٧ ٳصق٦ٸ 
   
٭قٴٯ د٪ْٮجٯ ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث    فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾش أخذش٭ج ؽشٹ٠ [  127]  

فذٹظ ٝذ صٚشد دٰ ؽشٹ٠ ٬ّ أدٸ ث٥ٺَٞج٫ ٝج٣ ٳعأ٥ش ٩ق٪ذث ّو٬ ٱوزث ث٥قوذٹظ    
ّو٬ أدٺوٰ ّو٬ ؽوذٯ ؽوذ ّوذٷ ٩وج ثعو٪ٰ ٦ٙو٨ ٹْوشٗ ٩ق٪وذ             ٦ٞٙش ّذٷ دو٬ عجدوش  

ثع٪ٰ ٳر١شس ٥٪ق٪ذ ٝٴ٣ ٹقٺٶ د٬ ٩ْٺ٬ أ٫ ثع٪ٰ دٹٮجس ٨٦ٙ ٹْذأ دٰ ٳٝج٣ أف٪ذ 
ٳإعقجٛ ٙٸ ث٥٪غضقجمز إ٫ ثٕضغو٦ش ٢٥و٤ فوالر ٱوٴ أفوٴه ٥ٲوج ٳإ٫ صٴموأس        

 ٤٢٥ فالر أؽضأٱج ٳإ٫ ؽ٪ْش دٺ٬ ث٥قالصٺ٬ دٖغ٤ ٳثفذ أؽضأٱج 
   

 مز أ٭ٲج صؾ٪ِ دٺ٬ ث٥قالصٺ٬ دٖغ٤ ٳثفذ دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪غضقج
   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ دؾجس فذعٮج أدٴ ّج٩ش ث٥ْٞذٷ فذعٮج صٱٺش د٬ ٩ق٪وذ  [  128]  

ّوو٬ ّذووذ ثهلل دوو٬ ٩ق٪ووذ دوو٬ ّٞٺوو٤ ّوو٬ إدووشثٱٺ٨ دوو٬ ٩ق٪ووذ دوو٬ ى٦قووز ّوو٬ ّ٪ووٰ 
١ٮش ثعضقجك فٺنز ١غٺوشر  ّ٪شث٫ د٬ ى٦قز ٬ّ أ٩ٰ ف٪ٮز دٮش ؽقؼ ٝج٥ش 

 ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أعضٚضٺٰ ٳأخذشٯ ٙٴؽذصٰ ٙٸ دٺوش أخضوٸ   ؽذٹذر ٙأصٺش ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل
صٹٮخ دٮش ؽقؼ ٦ٞٙش ٹج سعوٴ٣ ثهلل إ٭وٸ ثعوضقجك فٺنوز ١غٺوشر ؽوذٹذر ٙ٪وج        
صأ٩ش٭ٸ ٙٺٲج ٝذ ٩ٮْضٮٸ ث٥قٺج٧ ٳث٥قالر ٝج٣ أ٭ْش ٠٥ ث٢٥شع٘ ٙئ٭ٰ ٹزٱخ ث٥ذ٧ 
ٝج٥ش ٱٴ أ١غش ٬٩ ر٠٥ ٝج٣ ٙض٦ؾ٪ٸ ٝج٥وش ٱوٴ أ١غوش ٩و٬ ر٥و٠ ٝوج٣ ٙجصخوزٷ عٴدوج         

أ١غش ٬٩ ر٠٥ إ٭٪ج أعؼ عؾوج ٙٞوج٣ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ عوع٩شٟ        ٝج٥ش ٱٴ 
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دأ٩شٹ٬ أٹٲ٪ج فٮْش أؽضأ ّٮو٠ ٙوئ٫ ٝٴٹوش ٦ّٺٲ٪وج ٙأ٭وش أ٦ّو٨ ٙٞوج٣ إ٭٪وج ٱوٸ          
س١نز ٬٩ ث٥ؾٺيج٫ ٙضقٺنٸ عوضز أٹوج٧ أٳ عوذْز أٹوج٧ ٙوٸ ٦ّو٨ ثهلل عو٨ ثٕضغو٦ٸ         
 ٙووئرث سأٹووش أ٭وو٠ ٝووذ ىٲووشس ٳثعووضٮٞأس ٙقوو٦ٸ أسدْووج ٳّؾووشٹ٬ ٥ٺ٦ووز أٳ عالعووج       

ٳّؾشٹ٬ ٥ٺ٦وز ٳأٹج٩ٲوج ٳفوٴ٩ٸ ٳفو٦ٸ ٙوئ٫ ر٥و٠ ٹؾضةو٠ ٳ١وز٠٥ ٙوج٦ْٙٸ ١٪وج           
صقووٺل ث٥ٮغووجء ٳ١٪ووج ٹيٲووش٫ ٥٪ٺٞووجس فٺنووٲ٬ ٳىٲووشٱ٬ ٙووئ٫ ٝٴٹووش ٦ّووٶ أ٫ 
صووؤخشٷ ث٥َٲووش ٳصْؾ٦ووٸ ث٥ْقووش عوو٨ صٖضغوو٦ٺ٬ فووٺ٬ صيٲووشٹ٬ ٳصقوو٦ٺ٬ ث٥َٲووش   
ٳث٥ْقش ؽ٪ٺْج ع٨ صؤخشٹ٬ ث٥٪ٖشح ٳصْؾ٦ٺ٬ ث٥ْؾجء ع٨ صٖضغ٦ٺ٬ ٳصؾ٪ْٺ٬ دٺ٬ 

ٺ٬ ٙوج٦ْٙٸ ٳصٖضغو٦ٺ٬ ٩وِ ث٥قوذـ ٳصقو٦ٺ٬ ٳ١وز٠٥ ٙوج٦ْٙٸ ٳفوٴ٩ٸ إ٫         ث٥قالص
ٝٴٹش ٦ّٶ ر٠٥ ٙٞج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳٱٴ أّؾخ ثأل٩شٹ٬ إ٥وٸ  
ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳسٳثٯ ّذٺذ ثهلل د٬ ّ٪شٳ ث٥شٝٸ ٳثدو٬  
 ؽشٹؼ ٳؽشٹ٠ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩ق٪ذ د٬ ّٞٺ٤ ٬ّ إدشثٱٺ٨ د٬ ٩ق٪ذ د٬ ى٦قوز 

ّوو٬ ّ٪ووٰ ّ٪ووشث٫ ّوو٬ أ٩ووٰ ف٪ٮووز إال أ٫ دوو٬ ؽووشٹؼ ٹٞووٴ٣ ّ٪ووش دوو٬ ى٦قووز            
ٳث٥قووقٺـ ّ٪ووشث٫ دوو٬ ى٦قووز ٝووج٣ ٳعووأ٥ش ٩ق٪ووذث ّوو٬ ٱووزث ث٥قووذٹظ ٙٞووج٣ ٱووٴ    
فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱ٢زث ٝج٣ أف٪ذ د٬ فٮذ٤ ٱٴ فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٝوج٣     
أف٪وذ ٳإعوقجٛ ٙووٸ ث٥٪غضقجموز إرث ١ج٭ووش صْوشٗ فٺنوٲج دئٝذووج٣ ث٥وذ٧ ٳأددووجسٯ       

٫ أعٴد ٳأددوجسٯ أ٫ ٹضٖٺوش إ٥وٶ ث٥قوٚشر ٙوج٥ق٨٢ ٥ٲوج ٦ّوٶ فوذٹظ         ٳإٝذج٥ٰ أ٫ ٹ٢ٴ
ٙجى٪وووز دٮوووش أدوووٸ فذوووٺؼ ٳإ٫ ١ج٭وووش ث٥٪غضقجموووز ٥ٲوووج أٹوووج٧ ٩ْشٳٙوووز ٝذووو٤ أ٫  
صغضقجك ٙئ٭ٲج صذُ ث٥قالر أٹج٧ إٝشثةٲج ع٨ صٖضغ٤ ٳصضٴمأ ٤٢٥ فالر ٳصقو٦ٸ  
ٳإرث ثعض٪ش دٲج ث٥ذ٧ ٳ٨٥ ٹ٬٢ ٥ٲج أٹوج٧ ٩ْشٳٙوز ٳ٥و٨ صْوشٗ ث٥قوٺل دئٝذوج٣ ث٥وذ٧        

أددجسٯ ٙج٥ق٨٢ ٥ٲج ٦ّٶ فوذٹظ ف٪ٮوز دٮوش ؽقوؼ ٳ١وز٠٥ ٝوج٣ أدوٴ ّذٺوذ ٳٝوج٣          ٳ
ث٥ؾجْٙٸ ث٥٪غضقجمز إرث ثعض٪ش دٲج ث٥ذ٧ ٙٸ أٳ٣ ٩ج سأس ٙذث٩ش ٦ّٶ ر٠٥ ٙئ٭ٲج 
صذُ ث٥قالر ٩ج دٺٮٲج ٳدٺ٬ خ٪غز ّؾش ٹٴ٩ج ٙئرث ىٲشس ٙٸ خ٪غز ّؾش ٹٴ٩وج  

ش ٹٴ٩وج ٙئ٭ٲوج   أٳ ٝذ٤ ر٠٥ ٙئ٭ٲج أٹج٧ فوٺل ٙوئرث سأس ث٥وذ٧ أ١غوش ٩و٬ خ٪غوز ّؾو       
صٞنٸ فالر أسدْز ّؾش ٹٴ٩ج ع٨ صذُ ث٥قالر دْذ ر٠٥ أٝو٤ ٩وج صقوٺل ث٥ٮغوجء     
ٳٱٴ ٹٴ٧ ٳ٥ٺ٦ز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳثخض٦٘ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٙٸ أ٤ٝ ث٥قوٺل ٳأ١غوشٯ ٙٞوج٣    
دْل أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ أٝو٤ ث٥قوٺل عالعوز ٳأ١غوشٯ ّؾوشر ٳٱوٴ ٝوٴ٣ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ            

     ٗ ٱوزث ٳٝوج٣ دْول أٱو٤      ٳأٱ٤ ث٢٥ٴٙز ٳدٰ ٹأخوز دو٬ ث٥٪ذوجسٟ ٳسٳٵ ّٮوٰ خوال
ث٨٦ْ٥ ٩ٮٲ٨ ّيجء د٬ أدٸ سدجؿ أ٤ٝ ث٥قٺل ٹٴ٧ ٳ٥ٺ٦ز ٳأ١غشٯ خ٪غز ّؾش ٹٴ٩ج 

 ٳٱٴ ٝٴ٣ ٩ج٠٥ ٳثألٳصثّٸ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ ٳأدٸ ّذٺذ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥٪غضقجمز أ٭ٲج صٖضغ٤ ّٮذ ٤١ فالر 



     

 

 

Page 49 of 87 

 

ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

   
ز أ٭ٲوج  فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ث٦٥ٺظ ٬ّ دو٬ ؽوٲجح ّو٬ ّوشٳر ّو٬ ّجةؾو      [  129]  

إ٭وٸ  ٝج٥ش ثعضٚضش أ٧ فذٺذز ثدٮز ؽقؼ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٙٞج٥وش      
ثعضقجك ٙال أىٲش أٙأدُ ث٥قوالر ٙٞوج٣ ال إ٭٪وج ر٥و٠ ّوشٛ ٙجٕضغو٦ٸ عو٨ فو٦ٸ         
٢ٙج٭ش صٖضغ٤ ٤٢٥ فالر ٝج٣ ٝضٺذز ٝج٣ ث٦٥ٺظ ٨٥ ٹز١ش د٬ ؽوٲجح أ٫ سعوٴ٣ ثهلل   

٤١ فالر ٳ٢٥ٮوٰ ؽوٸء ٦ْٙضوٰ    ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أ٩ش أ٧ فذٺذز أ٫ صٖضغ٤ ّٮذ 
ٱٸ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٹشٳٵ ٱوزث ث٥قوذٹظ ّو٬ ث٥ضٱوشٷ ّو٬ ّ٪وشر ّو٬ ّجةؾوز         
ٝج٥ش ثعوضٚضش أ٧ فذٺذوز دٮوش ؽقوؼ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳٝوذ ٝوج٣           
دْوول أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ث٥٪غضقجمووز صٖضغوو٤ ّٮووذ ١وو٤ فووالر ٳسٳٵ ثألٳصثّووٸ ّوو٬    

 ث٥ضٱشٷ ٬ّ ّشٳر ٳّ٪شر ٬ّ ّجةؾز 
   

 ث٥قجةل أ٭ٲج ال صٞنٸ ث٥قالر  دجح ٩ج ؽجء ٙٸ
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ف٪جد د٬ صٹذ ٬ّ أٹٴح ٬ّ أدٸ ٝالدوز ّو٬ ٩ْوجرر    [  130]  

أ٫ ث٩ووشأر عووأ٥ش ّجةؾووز ٝج٥ووش أصٞنووٸ إفووذث٭ج فووالصٲج أٹووج٧ ٩قٺنووٲج ٙٞج٥ووش         
أفشٳسٹز أ٭ش ٝوذ ١ج٭وش إفوذث٭ج صقوٺل ٙوال صوؤ٩ش دٞنوجء ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث            

ؾز ٬٩ ٕٺش ٳؽٰ أ٫ ث٥قجةل ال صٞنٸ فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝذ سٳٵ ٬ّ ّجة
ث٥قالر ٳٱٴ ٝٴ٣ ّج٩ز ث٥ٚٞٲجء ال ثخضالٗ دٺٮٲ٨ ٙٸ أ٫ ث٥قجةل صٞنٸ ث٥قٴ٧ 

 ٳال صٞنٸ ث٥قالر 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ؾٮخ ٳث٥قجةل أ٭ٲ٪ج ال ٹٞشآ٫ ث٥ٞشآ٫ 
   
فووذعٮج ٦ّووٸ دوو٬ فؾووش ٳث٥قغوو٬ دوو٬ ّشٙووز ٝووجال فووذعٮج إعوو٪جّٺ٤ دوو٬   [  131]  

ز ّو٬ ٭وجِٙ ّو٬ دو٬ ّ٪وش ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ          ّٺجػ ٬ّ ٩ٴعٶ د٬ ّٞذ
ال صٞشأ ث٥قجةل ٳال ث٥ؾٮخ ؽٺتج ٬٩ ث٥ٞشآ٫ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ٦ّٸ ٳع٨٦ ٝج٣ 

ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ دو٬ ّ٪وش فوذٹظ ال ٭ْشٙوٰ إال ٩و٬ فوذٹظ إعو٪جّٺ٤ دو٬             
ّٺجػ ٬ّ ٩ٴعٶ د٬ ّٞذز ّو٬ ٭وجِٙ ّو٬ دو٬ ّ٪وش ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ          

ؾٮخ ٳال ث٥قجةل ٳٱٴ ٝوٴ٣ أ١غوش أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح       ٳع٨٦ ٝج٣ ال ٹٞشأ ث٥
ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳث٥ضووجدْٺ٬ ٳ٩وو٬ دْووذٱ٨ ٩غوو٤ عووٚٺج٫ ث٥غووٴسٷ ٳثدوو٬   
ث٥٪ذجسٟ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ ٝج٥ٴث ال صٞشأ ث٥قجةل ٳال ث٥ؾٮخ ٬٩ ث٥ٞشآ٫ 
ؽووٺتج إال ىووشٗ ثٻٹووز ٳث٥قووشٗ ٳ٭قووٴ ر٥وو٠ ٳسخقووٴث ٦٥ؾٮووخ ٳث٥قووجةل ٙووٸ      



     

 

 

Page 50 of 87 

 

ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

ٲ٦ٺ٤ ٝج٣ ٳع٪ْش ٩ق٪ذ د٬ إع٪جّٺ٤ ٹٞٴ٣ إ٫ إع٪جّٺ٤ دو٬ ّٺوجػ   ث٥ضغذٺـ ٳث٥ض
ٹوشٳٷ ّو٬ أٱو٤ ث٥قؾوجص ٳأٱو٤ ث٥ْوشثٛ أفجدٹوظ ٩ٮوج ١ٺوش ١أ٭وٰ موْ٘ سٳثٹضوٰ             
ّٮٲ٨ ٙٺ٪ج ٹٮٚشد دٰ ٳٝج٣ إ٭٪ج فذٹظ إع٪جّٺ٤ دو٬ ّٺوجػ ّو٬ أٱو٤ ث٥ؾوج٧ ٳٝوج٣       
أف٪ذ د٬ فٮذ٤ إع٪جّٺ٤ د٬ ّٺجػ أف٦ـ ٬٩ دٞٺز ٳ٥ذٞٺز أفجدٹظ ٩ٮوج ١ٺوش ّو٬    

جس ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذعٮٸ أف٪ذ د٬ ث٥قغ٬ ٝج٣ ع٪ْش أف٪ذ د٬ فٮذو٤ ٹٞوٴ٣   ث٥غٞ
 ر٠٥ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٩ذجؽشر ث٥قجةل 

   
فذعٮج دٮذثس فذعٮج ّذذ ث٥شف٪٬ دو٬ ٩ٲوذٷ ّو٬ عوٚٺج٫ ّو٬ ٩ٮقوٴس       [  132]  

١ج٫ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦   ٬ّ إدشثٱٺ٨ ٬ّ ثألعٴد ٬ّ ّجةؾز ٝج٥ش 
س ع٨ ٹذجؽش٭ٸ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ّو٬ أ٧ عو٦٪ز ٳ٩ٺ٪ٴ٭وز    إرث فنش ٹأ٩ش٭ٸ أ٫ أصض

ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فوذٹظ ّجةؾوز فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬           
أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضجدْٺ٬ ٳدٰ ٹٞٴ٣ ث٥ؾوجْٙٸ  

 ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٩ؤث٦١ز ث٥قجةل ٳعؤسٱج 
   
شٷ ٳ٩ق٪ووذ دوو٬ ّذووذ ثأل٦ّووٶ ٝووجال فووذعٮج ّذووذ       فووذعٮج ّذووجط ث٥ْٮذوو  [  133]  

ث٥شف٪٬ د٬ ٩ٲذٷ فذعٮج ٩ْجٳٹز د٬ فج٥ـ ٬ّ ث٥ْالء د٬ ث٥قشط ٬ّ فشث٧ د٬ 
عوأ٥ش ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ّو٬       ٩ْجٳٹز ٬ّ ّ٪ٰ ّذذ ثهلل د٬ عوْذ ٝوج٣   

٩ٴث٦١ز ث٥قجةل ٙٞج٣ ٳأ٦١ٲج ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّجةؾوز ٳأ٭وظ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ      
ْذ فذٹظ فغ٬ ٕشٹخ ٳٱٴ ٝٴ٣ ّج٩ز أٱ٤ ث٦ْ٥و٨ ٥و٨ ٹوشٳث    فذٹظ ّذذ ثهلل د٬ ع

د٪ٴث٦١ز ث٥قجةل دأعج ٳثخض٦ٚوٴث ٙوٸ ٙنو٤ ٳموٴةٲج ٙوشخـ ٙوٸ ر٥و٠ دْنوٲ٨         
 ٳ١شٯ دْنٲ٨ ٙن٤ ىٲٴسٱج 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥قجةل صضٮجٳ٣ ث٥ؾٸء ٬٩ ث٥٪غؾذ 

   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ّذٺذر د٬ ف٪ٺوذ ّو٬ ثألّ٪وؼ ّو٬ عجدوش دو٬ ّذٺوذ        [  134]  

جع٨ د٬ ٩ق٪وذ ٝوج٣ ٝج٥وش ٥وٸ ّجةؾوز ٝوج٣ ٥وٸ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ           ٬ّ ث٥ٞ
٭جٳ٥ٺٮٸ ث٥خ٪شر ٬٩ ث٥٪غؾذ ٝج٥ش ٦ٝش إ٭ٸ فجةل ٝج٣ إ٫ فٺنض٠ ٥ٺغش ٳع٨٦ 
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ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

ٙٸ ٹذٟ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ د٬ ّ٪ش ٳأدٸ ٱشٹشر ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ّجةؾز 
٥و٠  فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ٝٴ٣ ّج٩ز أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ال ٭٦ْو٨ دٺوٮٲ٨ ثخضالٙوج ٙوٸ ر      

 دأ٫ ال دأط أ٫ صضٮجٳ٣ ث٥قجةل ؽٺتج ٬٩ ث٥٪غؾذ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز إصٺج٫ ث٥قجةل 
   
فذعٮج دٮذثس فذعٮج ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ٳّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ٩ٲذٷ ٳدٲض دو٬  [  135]  

أعذ ٝج٥ٴث فذعٮج ف٪جد د٬ ع٦٪ز ٬ّ ف٢ٺ٨ ثألعوش٧ ّو٬ أدوٸ ص٪ٺ٪وز ث٥ٲؾٺ٪وٸ ّو٬       
 ٰ ٩و٬ أصوٶ فجةنوج أٳ ث٩وشأر ٙوٸ      ٳعو٨٦ ٝوج٣    أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺو

ددشٱج أٳ ١جٱٮوج ٙٞوذ ١ٚوش د٪وج أ٭وض٣ ٦ّوٶ ٩ق٪وذ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣ أدوٴ             
ّٺغووٶ ال ٭ْووشٗ ٱووزث ث٥قووذٹظ إال ٩وو٬ فووذٹظ ف٢ووٺ٨ ثألعووش٧ ّوو٬ أدووٸ ص٪ٺ٪ووز         
ث٥ٲؾٺ٪ٸ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٳإ٭٪ج ٩ْٮٶ ٱزث ّٮذ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٦ّٶ ث٥ض٦ٖٺٌ ٳٝذ سٳٵ 

ٳع٨٦ ٝج٣ ٬٩ أصوٶ فجةنوج ٦ٙٺضقوذٛ دوذٹٮجس ٦ٙوٴ ١وج٫        ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ
إصٺج٫ ث٥قجةل ١ٚشث ٨٥ ٹؤ٩ش ٙٺٰ دج٢٥ٚجسر ٳمْ٘ ٩ق٪وذ ٱوزث ث٥قوذٹظ ٩و٬ ٝذو٤      

 إعٮجدٯ ٳأدٴ ص٪ٺ٪ز ث٥ٲؾٺ٪ٸ ثع٪ٰ ىشٹ٘ د٬ ٩ؾج٥ذ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٢٥ٚجسر ٙٸ ر٠٥ 
   
فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾش أخذش٭ج ؽشٹ٠ ٬ّ خقوٺ٘ ّو٬ ٩ٞغو٨ ّو٬ دو٬      [  136]  
ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹِٞ ٦ّٶ ث٩شأصٰ ٳٱٸ فجةل ذجط ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ّ

 ٝج٣ ٹضقذٛ دٮق٘ دٹٮجس 
   
فذعٮج ث٥قغٺ٬ د٬ فشٹظ أخذش٭ج ث٥ٚنو٤ دو٬ ٩ٴعوٶ ّو٬ أدوٸ ف٪وضر       [  137]  

ث٥غ٢شٷ ٬ّ ّذذ ث٢٥شٹ٨ ّو٬ ٩ٞغو٨ ّو٬ دو٬ ّذوجط ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ          
٫ د٩ج أفٚش ٙٮقو٘ دٹٮوجس ٝوج٣ أدوٴ     إرث ١ج٫ د٩ج أف٪ش ٙذٹٮجس ٳإرث ١جٳع٨٦ ٝج٣ 

ّٺغووٶ فووذٹظ ث٢٥ٚووجسر ٙووٸ إصٺووج٫ ث٥قووجةل ٝووذ سٳٷ ّوو٬ دوو٬ ّذووجط ٩ٴٝٴٙووج         
ٳ٩شٙٴّج ٳٱٴ ٝٴ٣ دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٳدٰ ٹٞٴ٣ أف٪ذ ٳإعقجٛ ٳٝج٣ د٬ ث٥٪ذجسٟ 
ٹغووضٖٚش سدووٰ ٳال ١ٚووجسر ٦ّٺووٰ ٳٝووذ سٳٷ ٭قووٴ ٝووٴ٣ دوو٬ ث٥٪ذووجسٟ ّوو٬ دْوول         

 ْٸ ٳٱٴ ٝٴ٣ ّج٩ز ٦ّ٪جء ثأل٩قجس ث٥ضجدْٺ٬ ٩ٮٲ٨ عْٺذ د٬ ؽذٺش ٳإدشثٱٺ٨ ث٥ٮخ
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٕغ٤ د٧ ث٥قٺل ٬٩ ث٥غٴح 
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رمذي لاألو

 
 سننّالت

   
فذعٮج د٬ أدٸ ّ٪ش فذعٮج عٚٺج٫ د٬ ّٺٺٮز ٬ّ ٱؾوج٧ دو٬ ّوشٳر ّو٬     [  138]  

عوأ٥ش ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل    ٙجى٪ز دٮش ث٥٪ٮوزس ّو٬ أعو٪جء دٮوش أدوٸ د٢وش أ٫ ث٩وشأر        
ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ    ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٬ّ ث٥غٴح ٹقٺذٰ ث٥ذ٧ ٬٩ ث٥قٺنز ٙٞج٣ سعوٴ٣ 

ٳع٨٦ فضٺٰ عو٨ ثٝشفوٺٰ دج٥٪وجء عو٨ سؽوٺٰ ٳفو٦ٸ ٙٺوٰ ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ أدوٸ             
ٱشٹووشر ٳأ٧ ٝووٺظ دٮووش ٩ققوو٬ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ أعوو٪جء ٙووٸ ٕغوو٤ ث٥ووذ٧    
فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝذ ثخض٦٘ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٙٸ ث٥وذ٧ ٹ٢وٴ٫ ٦ّوٶ ث٥غوٴح ٙٺقو٦ٸ      

ث ١ج٫ ث٥وذ٧ ٩ٞوذثس ث٥وذسٱ٨    ٙٺٰ ٝذ٤ أ٫ ٹٖغ٦ٰ ٝج٣ دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ ث٥ضجدْٺ٬ إر
٨٦ٙ ٹٖغ٦ٰ ٳفو٦ٶ ٙٺوٰ أّوجد ث٥قوالر ٳٝوج٣ دْنوٲ٨ إرث ١وج٫ ث٥وذ٧ أ١غوش ٩و٬ ٝوذس            
ث٥ذسٱ٨ أّجد ث٥قالر ٳٱٴ ٝٴ٣ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳ٥و٨ ٹٴؽوخ دْول    
أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ ث٥ضوجدْٺ٬ ٳٕٺوشٱ٨ ٦ّٺوٰ ثإلّوجدر ٳإ٫ ١وج٫ أ١غوش ٩و٬ ٝوذس ث٥وذسٱ٨          

ْٙٸ ٹؾخ ٦ّٺٰ ث٥ٖغ٤ ٳإ٫ ١ج٫ أ٤ٝ ٬٩ ٝذس ٳدٰ ٹٞٴ٣ أف٪ذ ٳإعقجٛ ٳٝج٣ ث٥ؾج
 ث٥ذسٱ٨ ٳؽذد ٙٸ ر٠٥ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٨١ ص٪٢ظ ث٥ٮٚغجء 

   
فذعٮج ٭قش د٬ ٦ّٸ ث٥ؾٲن٪ٸ فذعٮج ؽؾجُ د٬ ث٥ٴ٥ٺذ أدٴ دوذس ّو٬   [  139]  

١ج٭وش  ٦ّٸ د٬ ّذذ ثأل٦ّٶ ٬ّ أدٸ عٲ٤ ٬ّ ٩غز ثألصدٹز ّو٬ أ٧ عو٦٪ز ٝج٥وش    
فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أسدْووٺ٬ ٹٴ٩ووج ٢ٙٮووج  ث٥ٮٚغووجء صؾ٦ووظ ٦ّووٶ ّٲووذ سعووٴ٣ ثهلل

٭ي٦ٸ ٳؽٴٱٮج دج٥ٴسط ٬٩ ث٦٢٥٘ ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ ٕشٹوخ ال ٭ْشٙوٰ      
إال ٬٩ فذٹظ أدٸ عٲ٤ ٬ّ ٩غٰ ثألصدٹز ٬ّ أ٧ ع٦٪ز ٳثع٨ أدٸ عٲ٤ ١غٺش د٬ 
صٹجد ٝج٣ ٩ق٪ذ د٬ إع٪جّٺ٤ ٦ّٸ د٬ ّذذ ثأل٦ّٶ عٞز ٳأدٴ عٲ٤ عٞز ٳ٨٥ ٹْشٗ 

٬٩ فذٹظ أدٸ عوٲ٤ ٳٝوذ أؽ٪وِ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح         ٩ق٪ذ ٱزث ث٥قذٹظ إال
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضجدْٺ٬ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٦ّوٶ أ٫ ث٥ٮٚغوجء صوذُ ث٥قوالر     
أسدْٺ٬ ٹٴ٩ج إال أ٫ صشٵ ث٥يٲش ٝذو٤ ر٥و٠ ٙئ٭ٲوج صٖضغو٤ ٳصقو٦ٸ ٙوئرث سأس ث٥وذ٧        

٣ دْذ ثألسدْٺ٬ ٙئ٫ أ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٝج٥ٴث ال صذُ ث٥قالر دْوذ ثألسدْوٺ٬ ٳٱوٴ ٝوٴ    
أ١غش ث٥ٚٞٲجء ٳدٰ ٹٞٴ٣ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪وذ ٳإعوقجٛ   
ٳٹشٳٵ ٬ّ ث٥قغ٬ ث٥ذقشٷ أ٭ٰ ٝج٣ إ٭ٲج صذُ ث٥قوالر خ٪غوٺ٬ ٹٴ٩وج إرث ٥و٨ صوش      

 ث٥يٲش ٳٹشٳٵ ٬ّ ّيجء د٬ أدٸ سدجؿ ٳث٥ؾْذٸ عضٺ٬ ٹٴ٩ج 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹيٴٗ ٦ّٶ ٭غجةٰ دٖغ٤ ٳثفذ 
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رمذي لاألو

 
 سننّالت

   
دٮذثس ٩ق٪ذ د٬ دؾجس فذعٮج أدٴ أف٪ذ فذعٮج عوٚٺج٫ ّو٬ ٩ْ٪وش     فذعٮج[  140]  

أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ١وج٫ ٹيوٴٗ ٦ّوٶ ٭غوجةٰ ٙوٸ       ٬ّ ٝضجدر ٬ّ أ٭ظ 
ٕغ٤ ٳثفذ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ّو٬ أدوٸ سثٙوِ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ أ٭وظ فوذٹظ          
فغوو٬ فووقٺـ أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ١ووج٫ ٹيووٴٗ ٦ّووٶ ٭غووجةٰ دٖغوو٤  

ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٩وٮٲ٨ ث٥قغو٬ ث٥ذقوشٷ أ٫ ال دوأط أ٫      ٳثفذ ٳٱٴ ٝٴ٣
ٹْٴد ٝذ٤ أ٫ ٹضٴمأ ٳٝذ سٳٵ ٩ق٪ذ د٬ ٹٴع٘ ٱزث ّو٬ عوٚٺج٫ ٙٞوج٣ ّو٬ أدوٸ      
ّشٳر ٬ّ أدٸ ث٥خيجح ٬ّ أ٭ظ ٳأدٴ ّشٳر ٱٴ ٩ْ٪ش د٬ سثؽذ ٳأدٴ ث٥خيجح 
ٝضجدر د٬ دّج٩ز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳسٳثٯ دْنٲ٨ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ ٹٴع٘ ٬ّ عوٚٺج٫  

 ّشٳر ٬ّ أدٸ ث٥خيجح ٳٱٴ خيأ ٳث٥ققٺـ ٬ّ أدٸ ّشٳر  ٬ّ د٬ أدٸ
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ؾٮخ إرث أسثد أ٫ ٹْٴد صٴمأ 
   
فووذعٮج ٱٮووجد فووذعٮج فٚووـ دوو٬ ٕٺووجط ّوو٬ ّجفوو٨ ثألفووٴ٣ ّوو٬ أدووٸ   [  141]  

إرث أصوٶ  ث٥٪ضٴ٤١ ٬ّ أدوٸ عوْٺذ ث٥خوذسٷ ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣          
ٴمأ دٺٮٲ٪ج ٳمٴءث ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذوجح ّو٬ ّ٪وش    أفذ٨١ أٱ٦ٰ ع٨ أسثد أ٫ ٹْٴد ٦ٙٺض

ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ أدووٸ عووْٺذ فووذٹظ فغوو٬ فووقٺـ ٳٱووٴ ٝووٴ٣ ّ٪ووش دوو٬     
ث٥خيجح ٳٝج٣ دٰ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٝج٥ٴث إرث ؽج٩ِ ث٥شؽ٤ ث٩شأصٰ ع٨ أسثد 
أ٫ ٹْٴد ٦ٙٺضٴمأ ٝذ٤ أ٫ ٹْوٴد ٳأدوٴ ث٥٪ضٴ١و٤ ثعو٪ٰ ٦ّوٸ دو٬ دثٳد ٳأدوٴ عوْٺذ         

 ٠٥ د٬ عٮج٫ ث٥خذسٷ ثع٪ٰ عْذ د٬ ٩ج
   

 دجح ٩ج ؽجء إرث أٝٺ٪ش ث٥قالر ٳٳؽذ أفذ٨١ ث٥خالء ٦ٙٺذذأ دج٥خالء 
   
فذعٮج ٱٮجد د٬ ث٥غوشٷ فوذعٮج أدوٴ ٩ْجٳٹوز ّو٬ ٱؾوج٧ دو٬ ّوشٳر ّو٬          [  142]  

أدٺٰ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ثألس٨ٝ ٝج٣ أٝٺ٪ش ث٥قالر ٙأخز دٺذ سؽ٤ ٙٞذ٩ٰ ٳ١وج٫ إ٩وج٧   
إرث أٝٺ٪ووش ث٥قووالر ٳعوو٨٦ ٹٞووٴ٣  ٝٴ٩ووٰ ٳٝووج٣ عوو٪ْش سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ

ٳٳؽذ أفوذ٨١ ث٥خوالء ٦ٙٺذوذأ دوج٥خالء ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ّجةؾوز ٳأدوٸ ٱشٹوشر            
ٳعٴدووج٫ ٳأدووٸ أ٩ج٩ووز ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ ّذووذ ثهلل دوو٬ ثألسٝوو٨ فووذٹظ فغوو٬   
فووقٺـ ٱ٢ووزث سٳٵ ٩ج٥وو٠ دوو٬ أ٭ووظ ٳٹقٺووٶ دوو٬ عووْٺذ ث٥ٞيووج٫ ٳٕٺووش ٳثفووذ ٩وو٬ 

ثهلل دوو٬ ثألسٝوو٨ ٳسٳٵ ٳٱٺووخ  ث٥قٚووجً ّوو٬ ٱؾووج٧ دوو٬ ّووشٳر ّوو٬ أدٺووٰ ّوو٬ ّذووذ
ٳٕٺشٯ ٬ّ ٱؾج٧ د٬ ّوشٳر ّو٬ أدٺوٰ ّو٬ سؽو٤ ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ ثألسٝو٨ ٳٱوٴ           
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ٝٴ٣ ٕٺش ٳثفذ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳث٥ضوجدْٺ٬ ٳدوٰ ٹٞوٴ٣          
أف٪ذ ٳإعقجٛ ٝجال ال ٹٞٴ٧ إ٥ٶ ث٥قالر ٳٱٴ ٹؾذ ؽٺتج ٬٩ ث٥ٖوجةو ٳث٥ذوٴ٣ ٳٝوجال    

ر٠٥ ٙال ٹٮقشٗ ٩ج ٥و٨ ٹؾو٦ٰٖ ٳٝوج٣ دْول      إ٫ دخ٤ ٙٸ ث٥قالر ٙٴؽذ ؽٺتج ٬٩
 أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ال دأط أ٫ ٹق٦ٸ ٳدٰ ٕجةو أٳ دٴ٣ ٩ج ٨٥ ٹؾ٦ٰٖ ر٠٥ ٬ّ ث٥قالر 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴمٴء ٬٩ ث٥٪ٴىأ 

   
فذعٮج أدٴ سؽجء ٝضٺذز فذعٮج ٩ج٠٥ د٬ أ٭ظ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ ّ٪وجسر ّو٬   [  143]  

٦ٝوش أل٧ عو٦٪ز إ٭وٸ    ج٥وش  ٩ق٪ذ د٬ إدشثٱٺ٨ ٬ّ أ٧ ٳ٥ذ ٥ْذذ ث٥شف٪٬ دو٬ ّوٴٗ ٝ  
ث٩شأر أىٺ٤ رٹ٦ٸ ٳأ٩ؾٸ ٙٸ ث٥٪٢ج٫ ث٥ٞزس ٙٞج٥ش ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ  
ٳع٨٦ ٹيٲشٯ ٩ج دْذٯ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩غْٴد ٝج٣ ١ٮج ٩ِ سعٴ٣ 
ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ال ٭ضٴمأ ٬٩ ث٥٪ٴىأ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ ٕٺوش       

رث ٳىب ث٥شؽ٤ ٦ّٶ ث٥٪٢ج٫ ث٥ٞوزس أ٭وٰ ال ٹؾوخ ٦ّٺوٰ     ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٝج٥ٴث إ
ٕغ٤ ث٥ٞذ٧ إال أ٫ ٹ٢ٴ٫ سىذج ٙٺٖغ٤ ٩ج أفجدٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ ٳسٳٵ ّذوذ ثهلل   
د٬ ث٥٪ذجسٟ ٱزث ث٥قذٹظ ٬ّ ٩ج٠٥ د٬ أ٭ظ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ ّ٪جسر ٬ّ ٩ق٪وذ دو٬   
إدشثٱٺ٨ ّو٬ أ٧ ٳ٥وذ ٥ٲوٴد دو٬ ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬ ّوٴٗ ّو٬ أ٧ عو٦٪ز ٳٱوٴ ٳٱو٨             

ف٪٬ د٬ ّٴٗ د٬ ٹٞج٣ ٥ٰ ٱٴد ٳإ٭٪ج ٱٴ ٬ّ أ٧ ٳ٥ذ إلدشثٱٺ٨ د٬ ٳ٥ٺظ ٥ْذذ ث٥ش
 ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ّٴٗ ٬ّ أ٧ ع٦٪ز ٳٱزث ث٥ققٺـ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ضٺ٪٨ 

   
فذعٮج أدٴ فٚـ ّ٪شٳ د٬ ٦ّٸ ث٥ٚالط فذعٮج ٹضٹذ د٬ صسٹِ فوذعٮج  [  144]  

 عْٺذ ٬ّ ٝضجدر ٬ّ ّضسر ٬ّ عْٺذ د٬ ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬ أدوضٷ ّو٬ أدٺوٰ ّو٬       
أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أ٩شٯ دوج٥ضٺ٪٨ ٦٥ٴؽوٰ ٳث٢٥ٚوٺ٬ ٝوج٣     ّ٪جس د٬ ٹجعش 

ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّجةؾز ٳثد٬ ّذجط ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ ّ٪وجس فوذٹظ فغو٬        
فقٺـ ٳٝذ سٳٷ ٬ّ ّ٪جس ٬٩ ٕٺش ٳؽٰ ٳٱٴ ٝٴ٣ ٕٺش ٳثفذ ٩و٬ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨    

ٕٺوش  ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٩ٮٲ٨ ٦ّوٸ ٳّ٪وجس ٳثدو٬ ّذوجط ٳ    
ٳثفذ ٩و٬ ث٥ضوجدْٺ٬ ٩وٮٲ٨ ث٥ؾوْذٸ ٳّيوجء ٳ٢٩قوٴ٣ ٝوج٥ٴث ث٥ضوٺ٪٨ موشدز ٦٥ٴؽوٰ           
ٳث٢٥ٚٺ٬ ٳدٰ ٹٞٴ٣ أف٪ذ ٳإعقجٛ ٳٝج٣ دْل أٱ٤ ث٦ْ٥و٨ ٩وٮٲ٨ دو٬ ّ٪وش ٳؽوجدش      
ٳإدشثٱٺ٨ ٳث٥قغ٬ ٝج٥ٴث ث٥ضٺ٪٨ مشدز ٦٥ٴؽٰ ٳموشدز ٦٥ٺوذٹ٬ إ٥وٶ ث٥٪وشٙٞٺ٬ ٳدوٰ      

سٳٷ ٱزث ث٥قذٹظ ٬ّ ٹٞٴ٣ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳ٩ج٠٥ ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳٝذ 
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ّ٪جس ٙٸ ث٥ضٺ٪٨ أ٭ٰ ٝج٣ ٦٥ٴؽٰ ٳث٢٥ٚٺ٬ ٬٩ ٕٺش ٳؽٰ ٳٝذ سٳٷ ّو٬ ّ٪وجس أ٭وٰ    
ٝج٣ صٺ٪٪ٮج ٩ِ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ إ٥ٶ ث٥٪ٮج١وخ ٳثٻدوجه ٙنوْ٘ دْول     
أٱ٤ ث٨٦ْ٥ فذٹظ ّ٪جس ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٸ ث٥ضٺ٪٨ ٦٥ٴؽٰ ٳث٢٥ٚٺ٬ 

جه ٝووج٣ إعووقجٛ دوو٬ إدووشثٱٺ٨ دوو٬ ٩خ٦ووذ      ٥٪ووج سٳٷ ّٮووٰ فووذٹظ ث٥٪ٮج١ووخ ٳثٻدوو    
ث٥قٮ٦َووٸ فووذٹظ ّ٪ووجس ٙووٸ ث٥ضووٺ٪٨ ٦٥ٴؽووٰ ٳث٢٥ٚووٺ٬ ٱووٴ فووذٹظ فغوو٬ فووقٺـ       
ٳفذٹظ ّ٪جس صٺ٪٪ٮج ٩ِ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ إ٥ٶ ث٥٪ٮج١وخ ٳثٻدوجه ٥وٺظ    
ٱٴ د٪خج٥٘ ٥قذٹظ ث٥ٴؽٰ ٳث٢٥ٚٺ٬ أل٫ ّ٪جسث ٨٥ ٹز١ش أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ 

٣ ٦ْٙٮووج ١ووزث ٳ١ووزث ٦ٙ٪ووج عووأ٣ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٩ووشٱ٨ دووز٠٥ ٳإ٭٪ووج ٝووج
ٳع٨٦ أ٩شٯ دج٥ٴؽٰ ٳث٢٥ٚٺ٬ ٙج٭ضٲٶ إ٥ٶ ٩ج ٦ّ٪ٰ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 
ث٥ٴؽٰ ٳث٢٥ٚٺ٬ ٳث٥ذ٥ٺ٤ ٦ّٶ ر٥و٠ ٩وج أٙضوٶ دوٰ ّ٪وجس دْوذ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ          

٦ّ٪وٰ   ٳع٨٦ ٙٸ ث٥ضٺ٪٨ أ٭ٰ ٝج٣ ث٥ٴؽٰ ٳث٢٥ٚٺ٬ ٙٚوٸ ٱوزث دال٥وز أ٭وٰ ث٭ضٲوٶ إ٥وٶ ٩وج       
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٦ْٙ٪وٰ إ٥وٶ ث٥ٴؽوٰ ٳث٢٥ٚوٺ٬ ٝوج٣ ٳعو٪ْش أدوج صسّوز          
ّذٺذ ثهلل د٬ ّذذ ث٢٥شٹ٨ ٹٞٴ٣ ٨٥ أس دج٥ذقشر أفٌٚ ٬٩ ٱوؤالء ث٥غالعوز ٦ّوٸ دو٬     
ث٥٪ذٹٮٸ ٳثد٬ ث٥ؾجر١ٴ٭ٸ ٳّ٪شٳ د٬ ٦ّٸ ث٥ٚالط ٝج٣ أدٴ صسّوز ٳسٳٵ ّٚوج٫   

 د٬ ٩غ٨٦ ٬ّ ّ٪شٳ د٬ ٦ّٸ فذٹغج 
   
عٮج ٹقٺووٶ دوو٬ ٩ٴعووٶ فووذعٮج عووْٺذ دوو٬ عوو٦ٺ٪ج٫ فووذعٮج ٱؾووٺ٨ ّوو٬   فووذ[  145]  

ث٭وٰ  ٩ق٪ذ د٬ خج٥ذ ث٥ٞشؽوٸ ّو٬ دثٳد دو٬ فقوٺ٬ ّو٬ ٢ّش٩وز ّو٬ دو٬ ّذوجط          
عووت٤ ّوو٬ ث٥ضووٺ٪٨ ٙٞووج٣ إ٫ ثهلل ٝووج٣ ٙووٸ ١ضجدووٰ فووٺ٬ ر١ووش ث٥ٴمووٴء } ٙجٕغوو٦ٴث         
ٳؽٴٱ٨٢ ٳأٹذٹ٨٢ إ٥ٶ ث٥٪شثٜٙ {  ٳٝج٣ ٙٸ ث٥ضٺ٪٨ } ٙج٩غقٴث دٴؽوٴٱ٨٢ ٳأٹوذٹ٨٢   

} ٳث٥غجسٛ ٳث٥غجسٝز ٙجٝيْٴث أٹذٹٲ٪ج {  ٢ٙج٭ش ث٥غٮز ٙٸ ث٥ٞيِ ث٢٥ٚٺ٬ {  ٳٝج٣ 
إ٭٪ج ٱٴ ث٥ٴؽوٰ ٳث٢٥ٚوج٫ ٹْٮوٸ ث٥ضوٺ٪٨ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ فغو٬ ٕشٹوخ            

 فقٺـ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹٞشأ ث٥ٞشآ٫ ٦ّٶ ٤١ فج٣ ٩ج ٨٥ ٹ٬٢ ؽٮذج 
   
ٚووـ دوو٬ ٕٺووجط فووذعٮج أدووٴ عووْٺذ ّذووذ ثهلل دوو٬ عووْٺذ ثألؽووؼ فووذعٮج ف [  146]  

ٳّٞذز د٬ خج٥ذ ٝجال فذعٮج ثألّ٪ؼ ٳثد٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٬ّ ّ٪شٳ د٬ ٩شر ّو٬ ّذوذ   
١ج٫ سعٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٹٞشةٮوج ث٥ٞوشآ٫      ثهلل د٬ ع٦٪ز ٬ّ ٦ّٸ ٝج٣ 

٦ّٶ ٤١ فوج٣ ٩وج ٥و٨ ٹ٢و٬ ؽٮذوج ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ ٦ّوٸ ٱوزث فوذٹظ فغو٬              
ٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦    فقٺـ ٳدٰ ٝج٣ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ أفقجح ث٥ٮذو 
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ٳث٥ضجدْٺ٬ ٝج٥ٴث ٹٞشأ ث٥شؽ٤ ث٥ٞشآ٫ ٦ّٶ ٕٺش ٳمٴء ٳال ٹٞشأ ٙٸ ث٥٪قق٘ إال 
 ٳٱٴ ىجٱش ٳدٰ ٹٞٴ٣ عٚٺج٫ ث٥غٴسٷ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ذٴ٣ ٹقٺخ ثألسك 

   
فذعٮج د٬ أدٸ ّ٪ش ٳعوْٺذ دو٬ ّذوذ ث٥وشف٪٬ ث٥٪خضٳ٩وٸ ٝوجال فوذعٮج        [  147]  

دخو٤  ٬ ّٺٺٮز ٬ّ ث٥ضٱشٷ ٬ّ عْٺذ د٬ ث٥٪غٺخ ٬ّ أدوٸ ٱشٹوشر ٝوج٣    عٚٺج٫ د
أّشثدٸ ث٥٪غؾذ ٳث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ؽج٥ظ ٙق٦ٶ ٦ٙ٪ج ٙوشٓ ٝوج٣ ث٦٥ٲو٨    
ثسف٪ٮٸ ٳ٩ق٪ذث ٳال صشف٨ ٩ْٮج أفوذث ٙج٥ضٚوش إ٥ٺوٰ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦        

ٮوجط ٙٞوج٣   ٙٞج٣ ٥ٞذ صقؾشس ٳثعْج ٨٦ٙ ٹ٦ذظ أ٫ دوج٣ ٙوٸ ث٥٪غوؾذ ٙأعوشُ إ٥ٺوٰ ث٥     
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أٱشٹٞٴث ٦ّٺٰ عؾال ٬٩ ٩جء أٳ د٥ٴث ٬٩ ٩جء عو٨ ٝوج٣   

 إ٭٪ج دْغض٨ ٩ٺغشٹ٬ ٳ٨٥ صذْغٴث ٩ْغشٹ٬ 
   
٭قٴ ٝج٣ عْٺذ ٝج٣ عٚٺج٫ ٳفذعٮٸ ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ٬ّ أ٭ظ د٬ ٩ج٠٥ [  148]  

٣ ٱزث ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩غْٴد ٳثد٬ ّذجط ٳٳثع٦ز دو٬ ثألعوِٞ ٝوج   
أدٴ ّٺغٶ ٳٱزث فذٹظ فغ٬ فوقٺـ ٳث٥ْ٪و٤ ٦ّوٶ ٱوزث ّٮوذ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨         
ٳٱٴ ٝٴ٣ أف٪ذ ٳإعقجٛ ٳٝذ سٳٵ ٹٴ٭ظ ٱزث ث٥قذٹظ ّو٬ ث٥ضٱوشٷ ّو٬ ّذٺوذ     

 ثهلل د٬ ّذذ ثهلل ٬ّ أدٸ ٱشٹشر 
   
 دغ٨ ثهلل ث٥شف٪٬ ث٥شفٺ٨  

   
 ١ضجح أدٴثح ث٥قالر ٬ّ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 

   
 ٴثٝٺش ث٥قالر ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٩

   
فذعٮج ٱٮجد د٬ ث٥غشٷ فوذعٮج ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬ أدوٸ ث٥ض٭وجد ّو٬ ّذوذ         [  149]  

ث٥شف٪٬ د٬ ث٥قشط د٬ ّٺجػ د٬ أدٸ سدٺْز ٬ّ ف٢ٺ٨ د٬ ف٢ٺ٨ ٳٱوٴ دو٬ ّذوجد    
د٬ فٮٺ٘ أخذش٭وٸ ٭وجِٙ دو٬ ؽذٺوش دو٬ ٩يْو٨ ٝوج٣ أخذش٭وٸ دو٬ ّذوجط أ٫ ث٥ٮذوٸ            

أ٩ٮوٸ ؽذشٹو٤ ٦ّٺوٰ ث٥غوال٧ ّٮوذ ث٥ذٺوش ٩وشصٺ٬ ٙقو٦ٶ         ع٨٦ ٝج٣ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳ
ث٥َٲش ٙٸ ثألٳ٥ٶ ٩ٮٲ٪ج فٺ٬ ١وج٫ ث٥ٚوٸء ٩غو٤ ث٥ؾوشثٟ عو٨ فو٦ٶ ث٥ْقوش فوٺ٬         
١ج٫ ٤١ ؽٸء ٩غ٤ ٦ٍٰ ع٨ ف٦ٶ ث٥٪ٖشح فوٺ٬ ٳؽذوش ث٥ؾو٪ظ ٳأٙيوش ث٥قوجة٨      
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عوو٨ فوو٦ٶ ث٥ْؾووجء فووٺ٬ ٕووجح ث٥ؾووٜٚ عوو٨ فوو٦ٶ ث٥ٚؾووش فووٺ٬ دووشٛ ث٥ٚؾووش ٳفووش٧  
ف٦ٶ ث٥٪شر ث٥غج٭ٺز ث٥َٲش فوٺ٬ ١وج٫ ٍو٤ ١و٤ ؽوٸء ٩غ٦وٰ       ث٥يْج٧ ٦ّٶ ث٥قجة٨ ٳ

٥ٴٝش ث٥ْقش دجأل٩ظ ع٨ ف٦ٶ ث٥ْقش فٺ٬ ١ج٫ ٤ٍ ٤١ ؽٸء ٩غ٦ٺٰ عو٨ فو٦ٶ   
ث٥٪ٖشح ٥ٴٝضٰ ثألٳ٣ ع٨ فو٦ٶ ث٥ْؾوجء ثٻخوشر فوٺ٬ رٱوخ ع٦وظ ث٦٥ٺو٤ عو٨ فو٦ٶ          
ث٥قووذـ فووٺ٬ أعووٚشس ثألسك عوو٨ ث٥ضٚووش إ٥ووٸ ؽذشٹوو٤ ٙٞووج٣ ٹووج ٩ق٪ووذ ٱووزث ٳٝووش  

ٴٝش ٙٺ٪ج دٺ٬ ٱزٹ٬ ث٥ٴٝضٺ٬ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ّو٬  ثأل٭ذٺجء ٬٩ ٝذ٠٦ ٳث٥
أدٸ ٱشٹشر ٳدشٹذر ٳأدوٸ ٩ٴعوٶ ٳأدوٸ ٩غوْٴد ثأل٭قوجسٷ ٳأدوٸ عوْٺذ ٳؽوجدش         

 ٳّ٪شٳ د٬ فض٧ ٳث٥ذشثء ٳأ٭ظ 
   
أخذش٭ووٸ أف٪ووذ دوو٬ ٩ق٪ووذ دوو٬ ٩ٴعووٶ أخذش٭ووج ّذووذ ثهلل دوو٬ ث٥٪ذووجسٟ      [  150]  

ّو٬ ؽوجدش دو٬ ّذوذ     أخذش٭ج فغٺ٬ د٬ ٦ّٸ د٬ فغٺ٬ أخذش٭ٸ ٳٱخ دو٬ ١ٺغوج٫   
أ٩ٮٸ ؽذشٹ٤ ٙز١ش ٭قٴ فوذٹظ دو٬   ثهلل ٬ّ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 

ّذجط د٪ْٮجٯ ٳ٨٥ ٹز١ش ٙٺٰ ٥ٴٝوش ث٥ْقوش دوجأل٩ظ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ         
فغ٬ فقٺـ ٕشٹخ ٳفذٹظ د٬ ّذجط فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝج٣ ٩ق٪ذ أفوـ  

٨٦ ٝوج٣ ٳفوذٹظ   ؽٸء ٙٸ ث٥٪ٴثٝٺش فذٹظ ؽوجدش ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو      
ؽجدش ٙٸ ث٥٪ٴثٝٺش ٝذ سٳثٯ ّيجء د٬ أدٸ سدجؿ ٳّ٪شٳ د٬ دٹٮوجس ٳأدوٴ ث٥ضدٺوش    
٬ّ ؽوجدش دو٬ ّذوذ ثهلل ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٭قوٴ فوذٹظ ٳٱوخ دو٬             

 ١ٺغج٫ ٬ّ ؽجدش ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 
   

 دجح ٩ٮٰ 
   
أدٸ فوج٥ـ ّو٬   فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ٙنٺ٤ ٬ّ ثألّ٪ؼ ٬ّ [  151]  

إ٫ ٦٥قووالر أٳال ٳآخووشث أدووٸ ٱشٹووشر ٝووج٣ ٝووج٣ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ 
ٳإ٫ أٳ٣ ٳٝش فالر ث٥َٲش فٺ٬ صضٳ٣ ث٥ؾ٪ظ ٳآخش ٳٝضٲوج فوٺ٬ ٹوذخ٤ ٳٝوش     
ث٥ْقش ٳإ٫ أٳ٣ ٳٝوش فوالر ث٥ْقوش فوٺ٬ ٹوذخ٤ ٳٝضٲوج ٳإ٫ آخوش ٳٝضٲوج فوٺ٬          

ٳٝضٲووج  صقووٚش ث٥ؾوو٪ظ ٳإ٫ أٳ٣ ٳٝووش ث٥٪ٖووشح فووٺ٬ صٖووشح ث٥ؾوو٪ظ ٳإ٫ آخووش  
فووٺ٬ ٹٖٺووخ ثألٙووٜ ٳإ٫ أٳ٣ ٳٝووش ث٥ْؾووجء ثٻخووشر فووٺ٬ ٹٖٺووخ ثألٙووٜ ٳإ٫ آخووش  
ٳٝضٲووج فووٺ٬ ٹٮضقوو٘ ث٦٥ٺوو٤ ٳإ٫ أٳ٣ ٳٝووش ث٥ٚؾووش فووٺ٬ ٹي٦ووِ ث٥ٚؾووش ٳإ٫ آخووش    
ٳٝضٲج فٺ٬ صي٦ِ ث٥ؾ٪ظ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ّ٪شٳ ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ   

٬٩ فذٹظ ٳع٪ْش ٩ق٪ذث ٹٞٴ٣ فذٹظ ثألّ٪ؼ ٬ّ ٩ؾجٱذ ٙٸ ث٥٪ٴثٝٺش أفـ 
٩ق٪ذ د٬ ٙنٺ٤ ٬ّ ثألّ٪ؼ ٳفذٹظ ٩ق٪ذ دو٬ ٙنوٺ٤ خيوأ أخيوأ ٙٺوٰ ٩ق٪وذ       
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د٬ ٙنٺ٤ فذعٮج ٱٮجد فذعٮج أدٴ أعج٩ز ٬ّ أدوٸ إعوقجٛ ث٥ٚوضثسٷ ّو٬ ثألّ٪وؼ      
٬ّ ٩ؾجٱذ ٝج٣ ١ج٫ ٹٞوج٣ إ٫ ٦٥قوالر أٳال ٳآخوشث ٙوز١ش ٭قوٴ فوذٹظ ٩ق٪وذ دو٬         

 ٙنٺ٤ ٬ّ ثألّ٪ؼ ٭قٴٯ د٪ْٮجٯ 
   

 دجح ٩ٮٰ 
   
أف٪ذ د٬ ٩ٮٺِ ٳث٥قغ٬ د٬ ث٥قذجؿ ث٥ذضثس ٳأف٪ذ د٬ ٩ق٪ذ د٬  فذعٮج[  152]  

٩ٴعٶ ث٥٪ْٮٶ ٳثفذ ٝج٥ٴث فذعٮج إعقجٛ د٬ ٹٴع٘ ثألصسٛ ٬ّ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ   
أصوٶ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل    ٬ّ ٦ّٞ٪ز د٬ ٩شعذ ّو٬ عو٦ٺ٪ج٫ دو٬ دشٹوذر ّو٬ أدٺوٰ ٝوج٣        

٦ّٺٰ ٳعو٨٦ سؽو٤ ٙغوأ٥ٰ ّو٬ ٩ٴثٝٺوش ث٥قوالر ٙٞوج٣ أٝو٨ ٩ْٮوج إ٫ ؽوجء ثهلل ٙوأ٩ش            
دالال ٙأٝج٧ فٺ٬ ى٦ِ ث٥ٚؾش ع٨ أ٩شٯ ٙأٝج٧ فٺ٬ صث٥وش ث٥ؾو٪ظ ٙقو٦ٶ ث٥َٲوش عو٨      
أ٩شٯ ٙأٝج٧ ٙق٦ٶ ث٥ْقش ٳث٥ؾ٪ظ دٺنجء ٩شصْٚز ع٨ أ٩شٯ دج٥٪ٖشح فوٺ٬ ٳٝوِ   
فجؽخ ث٥ؾ٪ظ ع٨ أ٩شٯ دج٥ْؾجء ٙأٝج٧ فٺ٬ ٕجح ث٥ؾٜٚ عو٨ أ٩وشٯ ٩و٬ ث٥ٖوذ ٙٮوٴس      

ْقوش ٙأٝوج٧ ٳث٥ؾو٪ظ    دج٥ٚؾش ع٨ أ٩شٯ دج٥َٲش ٙوأدشد ٳأ٭ْو٨ أ٫ ٹذوشد عو٨ أ٩وشٯ دج٥     
آخش ٳٝضٲج ٙٴٛ ٩ج ١ج٭ش ع٨ أ٩شٯ ٙوأخش ث٥٪ٖوشح إ٥وٶ ٝذٺو٤ أ٫ ٹٖٺوخ ث٥ؾوٜٚ عو٨        
أ٩شٯ دج٥ْؾجء ٙأٝج٧ فٺ٬ رٱخ ع٦ظ ث٦٥ٺ٤ ع٨ ٝج٣ أٹ٬ ث٥غجة٤ ٬ّ ٩ٴثٝٺش ث٥قالر 
ٙٞج٣ ث٥شؽ٤ أ٭ج ٙٞج٣ ٩ٴثٝٺش ث٥قالر ١٪ج دٺ٬ ٱزٹ٬ ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ     

 ز ٬ّ ٦ّٞ٪ز د٬ ٩شعذ أٹنج فغ٬ ٕشٹخ فقٺـ ٝج٣ ٳٝذ سٳثٯ ؽْذ
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ض٦ٖٺظ دج٥ٚؾش 
   
فذعٮج ٝضٺذز ّو٬ ٩ج٥و٠ دو٬ أ٭وظ ٝوج٣ ٳفوذعٮج ثأل٭قوجسٷ فوذعٮج ٩ْو٬          [  153]  

إ٫ ١وج٫ سعوٴ٣ ثهلل   فذعٮج ٩ج٠٥ ٬ّ ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ٬ّ ّ٪شر ٬ّ ّجةؾز ٝج٥ش 
فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٥ٺقوو٦ٸ ث٥قووذـ ٙٺٮقووشٗ ث٥ٮغووجء ٝووج٣ ثأل٭قووجسٷ ٙٺ٪ووش  
ث٥ٮغجء ٩ض٦ٚٚجس د٪شٳىٲ٬ ٩ج ٹْش٬ٙ ٬٩ ث٦ٖ٥وظ ٳٝوج٣ ٝضٺذوز ٩ض٦ْٚوجس ٝوج٣ ٳٙوٸ       
ث٥ذوجح ّو٬ دوو٬ ّ٪وش ٳأ٭وظ ٳٝٺ٦ووز دٮوش ٩خش٩ووز ٝوج٣ أدوٴ ّٺغووٶ فوذٹظ ّجةؾووز         
فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝذ سٳثٯ ث٥ضٱشٷ ٬ّ ّشٳر ٬ّ ّجةؾز ٭قٴٯ ٳٱٴ ث٥وزٷ  

٨ ثخضجسٯ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٩وٮٲ    
أدٴ د٢ش ٳّ٪وش ٳ٩و٬ دْوذٱ٨ ٩و٬ ث٥ضوجدْٺ٬ ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ ث٥ؾوجْٙٸ ٳأف٪وذ ٳإعوقجٛ           

 ٹغضقذٴ٫ ث٥ض٦ٖٺظ دقالر ث٥ٚؾش 
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 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ثإلعٚجس دج٥ٚؾش 
   
فذعٮج ٱٮجد فوذعٮج ّذوذر ٱوٴ دو٬ عو٦ٺ٪ج٫ ّو٬ ٩ق٪وذ دو٬ إعوقجٛ ّو٬           [  154]  

ْش ّجف٨ د٬ ّ٪ش د٬ ٝضجدر ٬ّ ٩ق٪ٴد د٬ ٥ذٺوذ ّو٬ سثٙوِ دو٬ خوذٹؼ ٝوج٣ عو٪       
أعٚشٳث دج٥ٚؾش ٙئ٭ٰ أ٨َّ ٥ألؽش ٝج٣ ٳٝذ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹٞٴ٣ 

سٳٵ ؽْذز ٳث٥غٴسٷ ٱزث ث٥قذٹظ ٬ّ ٩ق٪وذ دو٬ إعوقجٛ ٝوج٣ ٳسٳثٯ ٩ق٪وذ دو٬       
ّؾووال٫ أٹنووج ّوو٬ ّجفوو٨ دوو٬ ّ٪ووش دوو٬ ٝضووجدر ٝووج٣ ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ أدووٸ دووشصر 

غوو٬ ثألعوو٦٪ٸ ٳؽووجدش ٳدووال٣ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ سثٙووِ دوو٬ خووذٹؼ فووذٹظ ف  
فقٺـ ٳٝذ سأٵ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ       
ٳع٨٦ ٳث٥ضجدْٺ٬ ثإلعٚجس دقالر ث٥ٚؾش ٳدٰ ٹٞوٴ٣ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳٝوج٣ ث٥ؾوجْٙٸ      
ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ ٩ْٮٶ ثإلعٚجس أ٫ ٹنـ ث٥ٚؾش ٙال ٹؾ٠ ٙٺٰ ٳ٨٥ ٹشٳث أ٫ ٩ْٮوٶ  

 ثإلعٚجس صأخٺش ث٥قالر 
   

 ٲش دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ضْؾٺ٤ دج٥َ
   
فذعٮج ٱٮجد د٬ ث٥غشٷ فوذعٮج ٳ١ٺوِ ّو٬ عوٚٺج٫ ّو٬ ف٢وٺ٨ دو٬ ؽذٺوش         [  155]  

٩ج سأٹش أفذث ١ج٫ أؽذ صْؾٺال ٦٥َٲش ٬ّ إدشثٱٺ٨ ٬ّ ثألعٴد ٬ّ ّجةؾز ٝج٥ش 
٬٩ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٳال ٩و٬ أدوٸ د٢وش ٳال ٩و٬ ّ٪وش ٝوج٣ ٳٙوٸ         

ْٴد ٳصٹوذ دو٬ عجدوش    ث٥ذجح ٬ّ ؽجدش د٬ ّذوذ ثهلل ٳخذوجح ٳأدوٸ دوشصر ٳثدو٬ ٩غو      
ٳأ٭ظ ٳؽجدش د٬ ع٪شر ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ فوذٹظ ّجةؾوز فوذٹظ فغو٬ ٳٱوٴ ث٥وزٷ        
ثخضجسٯ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٝج٣ ٦ّوٸ  
د٬ ث٥٪ذٹٮٸ ٝج٣ ٹقٺوٶ دو٬ عوْٺذ ٳٝوذ ص٦٢و٨ ؽوْذز ٙوٸ ف٢وٺ٨ دو٬ ؽذٺوش ٩و٬ أؽو٤             

٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٩وو٬ عووأ٣  فذٹغووٰ ث٥ووزٷ سٳٵ ّوو٬ دوو٬ ٩غووْٴد ّوو٬ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل
ث٥ٮجط ٳ٥ٰ ٩ج ٹٖٮٺٰ ٝوج٣ ٹقٺوٶ ٳسٳٵ ٥وٰ عوٚٺج٫ ٳصثةوذر ٳ٥و٨ ٹوش ٹقٺوٶ دقذٹغوٰ          
دأعج ٝج٣ ٩ق٪ذ ٳٝذ سٳٵ ٬ّ ف٢ٺ٨ د٬ ؽذٺوش ّو٬ عوْٺذ دو٬ ؽذٺوش ّو٬ ّجةؾوز        

 ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٸ صْؾٺ٤ ث٥َٲش 
   
ج ٩ْ٪وش  فذعٮج ث٥قغ٬ د٬ ٦ّوٸ ث٥ق٦وٴث٭ٸ أخذش٭وج ّذوذ ث٥وشصثٛ أخذش٭و      [  156]  

أ٫ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦     ٬ّ ث٥ضٱشٷ ٝوج٣ أخذش٭وٸ أ٭وظ دو٬ ٩ج٥و٠      
ف٦ٶ ث٥َٲش فٺ٬ صث٥ش ث٥ؾ٪ظ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فقٺـ ٳٱٴ أفغو٬  

 فذٹظ ٙٸ ٱزث ث٥ذجح ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ؽجدش 
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 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صأخٺش ث٥َٲش ٙٸ ؽذر ث٥قش 

   
جح ّو٬ عوْٺذ دو٬ ث٥٪غوٺخ ٳأدوٸ      فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ث٦٥ٺظ ٬ّ د٬ ؽٲ[  157]  

إرث ثؽوضذ ث٥قوش   ع٦٪ز ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٝج٣ ٝوج٣ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦      
ٙأدشدٳث ٬ّ ث٥قالر ٙئ٫ ؽذر ث٥قش ٬٩ ٙٺـ ؽٲٮ٨ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أدٸ عْٺذ 
ٳأدٸ رس ٳثد٬ ّ٪ش ٳث٥٪ٖٺشر ٳث٥ٞجع٨ د٬ فٚٴث٫ ّو٬ أدٺوٰ ٳأدوٸ ٩ٴعوٶ ٳثدو٬      

٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٙوٸ ٱوزث ٳال    ّذجط ٳأ٭ظ ٝج٣ ٳسٳٷ ٬ّ ّ٪ش 
ٹقـ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ أدوٸ ٱشٹوشر فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٝوذ ثخضوجس ٝوٴ٧         
٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ صأخٺش فالر ث٥َٲش ٙٸ ؽذر ث٥قش ٳٱٴ ٝوٴ٣ دو٬ ث٥٪ذوجسٟ ٳأف٪وذ     
ٳإعقجٛ ٝج٣ ث٥ؾجْٙٸ إ٭٪ج ثإلدشثد دقالر ث٥َٲش إرث ١ج٫ ٩غؾذث ٹٮضجح أٱ٦ٰ ٬٩ 

ٳفذٯ ٳث٥زٷ ٹقو٦ٸ ٙوٸ ٩غوؾذ ٝٴ٩وٰ ٙج٥وزٷ أفوخ ٥وٰ أ٫ ال        ث٥ذْذ ٙأ٩ج ث٥٪ق٦ٸ 
ٹؤخش ث٥قالر ٙٸ ؽذر ث٥قش ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳ٩ْٮٶ ٬٩ رٱخ إ٥ٶ صأخٺش ث٥َٲوش  
ٙٸ ؽذر ث٥قش ٱٴ أٳ٥ٶ ٳأؽذٰ دجالصذجُ ٳأ٩ج ٩ج رٱخ إ٥ٺٰ ث٥ؾوجْٙٸ أ٫ ث٥شخقوز   
٥٪٬ ٹٮضجح ٬٩ ث٥ذْذ ٳث٥٪ؾٞز ٦ّٶ ث٥ٮجط ٙوئ٫ ٙوٸ فوذٹظ أدوٸ رس ٩وج ٹوذ٣ ٦ّوٶ        

٩ج ٝج٣ ث٥ؾجْٙٸ ٝج٣ أدٴ رس ١ٮج ٩ِ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٙوٸ عوٚش    خالٗ 
ٙأر٫ دال٣ دقالر ث٥َٲش ٙٞج٣ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹج دال٣ أدوشد عو٨ أدوشد    
٦ٙٴ ١ج٫ ثأل٩ش ٦ّٶ ٩ج رٱخ إ٥ٺٰ ث٥ؾجْٙٸ ٨٥ ٹ٬٢ ٥إلدشثد ٙٸ ر٠٥ ث٥ٴٝش ٩ْٮوٶ  

 ٬٩ ث٥ذْذ  الؽض٪جّٲ٨ ٙٸ ث٥غٚش ٳ١ج٭ٴث ال ٹقضجؽٴ٫ أ٫ ٹٮضجدٴث
   
فذعٮج ٩ق٪ٴد د٬ ٕوٺال٫ فوذعٮج أدوٴ دثٳد ث٥يٺج٥غوٸ ٝوج٣ أ٭ذأ٭وج ؽوْذز        [  158]  

أ٫ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل   ٬ّ ٩ٲجؽش أدٸ ث٥قغ٬ ٬ّ صٹذ د٬ ٳٱخ ٬ّ أدٸ رس 
٦ّٺٰ ٳع٨٦ ١ج٫ ٙٸ عوٚش ٳ٩ْوٰ دوال٣ ٙوأسثد أ٫ ٹٞوٺ٨ ٙٞوج٣ أدوشد عو٨ أسثد أ٫ ٹٞوٺ٨          

شد ٙٸ ث٥َٲش ٝج٣ فضٶ سأٹٮج ٙوب ث٥ض٦وٴ٣   ٙٞج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أد
ع٨ أٝج٧ ٙق٦ٶ ٙٞج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ إ٫ ؽذر ث٥قش ٬٩ ٙٺـ ؽٲٮ٨ 

 ٙأدشدٳث ٬ّ ث٥قالر ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صْؾٺ٤ ث٥ْقش 
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ث٦٥ٺظ ٬ّ دو٬ ؽوٲجح ّو٬ ّوشٳر ّو٬ ّجةؾوز أ٭ٲوج        [  159]  

ف٦ٶ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ث٥ْقوش ٳث٥ؾو٪ظ ٙوٸ فؾشصٲوج ٥و٨        ٝج٥ش 
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ٹَٲش ث٥ٚٸء ٬٩ فؾشصٲج ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ّو٬ أ٭وظ ٳأدوٸ أسٳٵ ٳؽوجدش ٳسثٙوِ      
د٬ خذٹؼ ٝج٣ ٳٹشٳٵ ٬ّ سثِٙ أٹنج ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٸ صأخٺش 
 ث٥ْقش ٳال ٹقـ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ّجةؾز فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ث٥زٷ

ثخضجسٯ دْل أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٩وٮٲ٨ ّ٪وش           
ٳّذووذ ثهلل دوو٬ ٩غووْٴد ٳّجةؾووز ٳأ٭ووظ ٳٕٺووش ٳثفووذ ٩وو٬ ث٥ضووجدْٺ٬ صْؾٺوو٤ فووالر  
ث٥ْقووش ٳ١شٱووٴث صأخٺشٱووج ٳدووٰ ٹٞووٴ٣ ّذووذ ثهلل دوو٬ ث٥٪ذووجسٟ ٳث٥ؾووجْٙٸ ٳأف٪ووذ      

 ٳإعقجٛ 
   
ث٥ْوالء دو٬ ّذوذ    فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾش فذعٮج إعو٪جّٺ٤ دو٬ ؽْٚوش ّو٬     [  160]  

ث٥ووشف٪٬ أ٭ووٰ دخوو٤ ٦ّووٶ أ٭ووظ دوو٬ ٩ج٥وو٠ ٙووٸ دثسٯ دج٥ذقووشر فووٺ٬ ث٭قووشٗ ٩وو٬   
ث٥َٲش ٳدثسٯ دؾٮخ ث٥٪غؾذ ٙٞج٣ ٝٴ٩ٴث ٙق٦ٴث ث٥ْقوش ٝوج٣ ٙٞ٪ٮوج ٙقو٦ٺٮج ٦ٙ٪وج      

ص٦و٠ فوالر ث٥٪ٮوجٜٙ    ث٭قشٙٮج ٝج٣ ع٪ْش سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹٞوٴ٣  
ٝج٧ ٙٮٞش أسدْج ال ٹوز١ش   ٹؾ٦ظ ٹشٝخ ث٥ؾ٪ظ فضٶ إرث ١ج٭ش دٺ٬ ٝش٭ٸ ث٥ؾٺيج٫

 ثهلل ٙٺٲج إال ٦ٝٺال ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صأخٺش فالر ث٥ْقش 
   
فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾش فذعٮج إع٪جّٺ٤ د٬ ٦ّٺز ٬ّ أٹٴح ٬ّ د٬ أدوٸ  [  161]  

١ج٫ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ أؽوذ صْؾوٺال     ٦٩ٺ٢ز ٬ّ أ٧ ع٦٪ز أ٭ٲج ٝج٥ش 
٩ووٮ٨٢ ٳأ٭ووض٨ أؽووذ صْؾووٺال ٦٥ْقووش ٩ٮووٰ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳٝووذ سٳٷ ٱووزث       ٦٥َٲووش

ث٥قذٹظ ٬ّ إع٪جّٺ٤ د٬ ٦ّٺز ٬ّ د٬ ؽشٹؼ ّو٬ دو٬ أدوٸ ٦٩ٺ٢وز ّو٬ أ٧ عو٦٪ز       
 ٭قٴٯ 

   
ٳٳؽذس ٙٸ ١ضجدٸ أخذش٭ٸ ٦ّٸ د٬ فؾش ٬ّ إع٪جّٺ٤ دو٬ إدوشثٱٺ٨   [  162]  

 ٬ّ د٬ ؽشٹؼ 
   
ع٪جّٺ٤ د٬ ٦ّٺز ّو٬ دو٬   ٳفذعٮج دؾش د٬ ٩ْجر ث٥ذقشٷ ٝج٣ فذعٮج إ[  163]  

 ٭قٴٯ ٳٱزث أفـ ؽشٹؼ دٲزث ثإلعٮجد 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٳٝش ث٥٪ٖشح 
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فذعٮج ٝضٺذز فوذعٮج فوجص٨ دو٬ إعو٪جّٺ٤ ّو٬ ٹضٹوذ دو٬ أدوٸ ّذٺوذر ّو٬           [  164]  
١ج٫ سعٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٹقو٦ٸ ث٥٪ٖوشح إرث      ع٦٪ز د٬ ثأل١ٴُ ٝج٣ 

٥ذجح ٬ّ ؽوجدش ٳث٥قوٮجدقٸ ٳصٹوذ    ٕشدش ث٥ؾ٪ظ ٳصٴثسس دج٥قؾجح ٝج٣ ٳٙٸ ث
د٬ خج٥ذ ٳأ٭ظ ٳسثِٙ د٬ خذٹؼ ٳأدٸ أٹٴح ٳأ٧ فذٺذز ٳّذجط د٬ ّذذ ث٥٪ي٦وخ  
ٳثد٬ ّذجط ٳفذٹظ ث٥ْذوجط ٝوذ سٳٷ ٩ٴٝٴٙوج ّٮوٰ ٳٱوٴ أفوـ ٳث٥قوٮجدقٸ ٥و٨         
ٹغ٪ِ ٬٩ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳٱوٴ فوجفخ أدوٸ د٢وش سموٶ ثهلل صْوج٥ٶ       

ٴُ فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٱوٴ ٝوٴ٣      ّٮٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ فوذٹظ عو٦٪ز دو٬ ثأل١و     
أ١غووش أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٩وو٬ أفووقجح ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳ٩وو٬ دْووذٱ٨ ٩وو٬        
ث٥ضجدْٺ٬ ثخضجسٳث صْؾٺ٤ فالر ث٥٪ٖشح ٳ١شٱٴث صأخٺشٱج فضٶ ٝوج٣ دْول أٱو٤    
ث٨٦ْ٥ ٥ٺظ ٥قالر ث٥٪ٖوشح إال ٳٝوش ٳثفوذ ٳرٱذوٴث إ٥وٶ فوذٹظ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل         

 ٬ ث٥٪ذجسٟ ٳث٥ؾجْٙٸ ٦ّٺٰ ٳع٨٦ فٺظ ف٦ٶ دٰ ؽذشٹ٤ ٳٱٴ ٝٴ٣ د
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٳٝش فالر ث٥ْؾجء ثٻخشر 
   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ّذذ ث٥٪٠٦ دو٬ أدوٸ ث٥ؾوٴثسح فوذعٮج أدوٴ ّٴث٭وز ّو٬        [  165]  

أ٭وج  أدٸ دؾش ٬ّ دؾٺش د٬ عجدش ٬ّ فذٺخ د٬ عج٨٥ ٬ّ ث٥ٮْ٪ج٫ دو٬ دؾوٺش ٝوج٣    
٨ ٹقو٦ٺٲج  أ٨٦ّ ث٥ٮوجط دٴٝوش ٱوزٯ ث٥قوالر ١وج٫ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٦         

 ٥غٞٴه ث٥ٞ٪ش ٥غج٥غز 
   
فذعٮج أدٴ د٢ش ٩ق٪ذ د٬ أدج٫ فذعٮج ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ٩ٲوذٷ ّو٬ أدوٸ    [  166]  

٭قٴٯ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ سٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ ٱؾٺ٨ ٬ّ أدوٸ دؾوش   ّٴث٭ز دٲزث ثإلعٮجد 
٬ّ فذٺخ د٬ عج٨٥ ّو٬ ث٥ٮْ٪وج٫ دو٬ دؾوٺش ٳ٥و٨ ٹوز١ش ٙٺوٰ ٱؾوٺ٨ ّو٬ دؾوٺش دو٬            

ّٮذ٭ج أل٫ ٹضٹذ د٬ ٱجسٳ٫ سٳٵ ٬ّ ؽْذز ّو٬   عجدش ٳفذٹظ أدٸ ّٴث٭ز أفـ
 أدٸ دؾش ٭قٴ سٳثٹز أدٸ ّٴث٭ز 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صأخٺش فالر ث٥ْؾجء ثٻخشر 

   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ّذذر ٬ّ ّذٺذ ثهلل د٬ ّ٪ش ٬ّ عْٺذ ث٥٪ٞذشٷ ٬ّ [  167]  

٥ووٴال أ٫ أؽووٜ ٦ّووٶ أ٩ضووٸ   أدووٸ ٱشٹووشر ٝووج٣ ٝووج٣ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦      
أ٫ ٹؤخشٳث ث٥ْؾجء إ٥ٶ ع٦ظ ث٦٥ٺ٤ أٳ ٭قٰٚ ٝج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ؽوجدش      أل٩شصٲ٨

د٬ ع٪شر ٳؽجدش د٬ ّذذ ثهلل ٳأدٸ دشصر ٳثد٬ ّذجط ٳأدٸ عْٺذ ث٥خذسٷ ٳصٹوذ  
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د٬ خج٥ذ ٳثد٬ ّ٪ش ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ أدٸ ٱشٹشر فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ 
٥ضوجدْٺ٬  ث٥زٷ ثخضجسٯ أ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳث  

 ٳٕٺشٱ٨ سأٳث صأخٺش فالر ث٥ْؾجء ثٻخشر ٳدٰ ٹٞٴ٣ أف٪ذ ٳإعقجٛ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز ث٥ٮٴ٧ ٝذ٤ ث٥ْؾجء ٳث٥غ٪ش دْذٱج 
   
فذعٮج أف٪وذ دو٬ ٩ٮٺوِ فوذعٮج ٱؾوٺ٨ أخذش٭وج ّوٴٗ ٝوج٣ أف٪وذ ٳفوذعٮج           [  168]  

ّذجد د٬ ّذجد ٱٴ ث٥٪ٲ٦ذٸ ٳإع٪جّٺ٤ د٬ ٦ّٺز ؽ٪ٺْج ّو٬ ّوٴٗ ّو٬ عوٺجس دو٬      
١وج٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ     عال٩ز ٱٴ أدٴ ث٥٪ٮٲج٣ ث٥شٹجفٸ ٬ّ أدوٸ دوشصر ٝوج٣    

ٳع٨٦ ٹ٢شٯ ث٥ٮٴ٧ ٝذ٤ ث٥ْؾجء ٳث٥قذٹظ دْذٱج ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذوجح ّو٬ ّجةؾوز ٳّذوذ     
ثهلل د٬ ٩غْٴد ٳأ٭ظ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ أدٸ دشصر فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝوذ  

ٳسخوـ ٙوٸ ر٥و٠     ١شٯ أ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ث٥ٮٴ٧ ٝذ٤ فالر ث٥ْؾجء ٳث٥قذٹظ دْوذٱج 
دْنووٲ٨ ٳٝووج٣ ّذووذ ثهلل دوو٬ ث٥٪ذووجسٟ أ١غووش ثألفجدٹووظ ٦ّووٶ ث٢٥شثٱٺووز ٳسخووـ     
دْنوٲ٨ ٙووٸ ث٥ٮوٴ٧ ٝذوو٤ فووالر ث٥ْؾوجء ٙووٸ س٩نوج٫ ٳعووٺجس دوو٬ عوال٩ز ٱووٴ أدووٴ      

 ث٥٪ٮٲج٣ ث٥شٹجفٸ  
   

 دجح ٩ج ؽجء ٬٩ ث٥شخقز ٙٸ ث٥غ٪ش دْذ ث٥ْؾجء 
   
ؼ ٬ّ إدشثٱٺ٨ ٬ّ فذعٮج أف٪ذ د٬ ٩ٮٺِ فذعٮج أدٴ ٩ْجٳٹز ٬ّ ثألّ٪[  169]  

١وج٫ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٹغو٪ش       ٦ّٞ٪ز ٬ّ ّ٪ش د٬ ث٥خيجح ٝوج٣  
٩ِ أدٸ د٢ش ٙٸ ثأل٩ش ٬٩ أ٩ش ث٥٪غ٦٪ٺ٬ ٳأ٭ج ٩ْٲ٪ج ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ 
ّ٪شٳ ٳأٳط د٬ فزٹٚز ٳّ٪شث٫ د٬ فقٺ٬ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ّ٪ش فذٹظ 

ّو٬ إدوشثٱٺ٨ ّو٬ ٦ّٞ٪وز ّو٬      فغ٬ ٳٝذ سٳٵ ٱزث ث٥قذٹظ ث٥قغ٬ د٬ ّذٺوذ ثهلل  
سؽ٤ ٬٩ ؽْٚٸ ٹٞج٣ ٥ٰ ٝٺظ أٳ د٬ ٝٺظ ّو٬ ّ٪وش ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ       
ٳع٨٦ ٱزث ث٥قذٹظ ٙٸ ٝقوز ىٴٹ٦وز ٳٝوذ ثخض٦و٘ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ          
ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳث٥ضجدْٺ٬ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٙٸ ث٥غ٪ش دْذ فالر ث٥ْؾجء ثٻخشر 

ء ٳسخوـ دْنوٲ٨ إرث ١وج٫ ٙوٸ ٩ْٮوٶ      ٢ٙشٯ ٝٴ٧ ٩ٮٲ٨ ث٥غو٪ش دْوذ فوالر ث٥ْؾوج    
ث٨٦ْ٥ ٳ٩ج ال دذ ٩ٮٰ ٬٩ ث٥قوٴثةؼ ٳأ١غوش ث٥قوذٹظ ٦ّوٶ ث٥شخقوز ٳٝوذ سٳٷ ّو٬        

 ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ الع٪ش إال ٥٪ق٤ أٳ ٩غجٙش 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٴٝش ثألٳ٣ ٬٩ ث٥ٚن٤ 
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 فذعٮج أدٴ ّ٪جس ث٥قغٺ٬ د٬ فشٹظ فذعٮج ث٥ٚن٤ د٬ ٩ٴعٶ ٬ّ ّذذ[  170]  

ثهلل د٬ ّ٪ش ث٥ْ٪شٵ ٬ّ ث٥ٞجع٨ د٬ ٕٮج٧ ٬ّ ّ٪ضٰ أ٧ ٙشٳر ٳ١ج٭ش ٩٪٬ دجٹْش 
عوت٤ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ أٷ ثألّ٪وج٣       ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٥ش 
 أٙن٤ ٝج٣ ث٥قالر ألٳ٣ ٳٝضٲج 

   
فووذعٮج ٝضٺذووز ٝووج٣ فووذعٮج ّذووذ ثهلل دوو٬ ٳٱووخ ّوو٬ عووْٺذ دوو٬ ّذووذ ثهلل       [  171]  

ّ٪ش د٬ ٦ّٸ د٬ أدٸ ىج٥خ ّو٬ أدٺوٰ ّو٬ ٦ّوٸ دو٬ أدوٸ       ث٥ؾٲٮٸ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ 
ٹوج ٦ّوٸ عوالط ال صؤخشٱوج ث٥قوالر      ىج٥خ أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ ٥وٰ  

إرث آ٭ش ٳث٥ؾٮجصر إرث فنشس ٳثألٹو٨ إرث ٳؽوذس ٥ٲوج ١ٚوؤث ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث         
 فذٹظ ٕشٹخ فغ٬ 

   
٬ّ ّذوذ ثهلل دو٬    فذعٮج أف٪ذ د٬ ٩ٮٺِ فذعٮج ٹْٞٴح د٬ ث٥ٴ٥ٺذ ث٥٪ذ٭ٸ[  172]  

ث٥ٴٝوش  ّ٪ش ٬ّ ٭جِٙ ٬ّ دو٬ ّ٪وش ٝوج٣ ٝوج٣ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦         
ثألٳ٣ ٩وو٬ ث٥قووالر سمووٴث٫ ثهلل ٳث٥ٴٝووش ثٻخووش ّٚووٴ ثهلل ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٱووزث    
فذٹظ ٕشٹخ ٳٝذ سٳٵ د٬ ّذجط ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٭قوٴٯ ٝوج٣        

٣ أدٴ ّٺغوٶ فوذٹظ أ٧   ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ٦ّٸ ٳثد٬ ّ٪ش ٳّجةؾز ٳثد٬ ٩غْٴد ٝج
ٙشٳر ال ٹشٳٷ إال ٬٩ فذٹظ ّذذ ثهلل د٬ ّ٪ش ث٥ْ٪شٷ ٳ٥وٺظ ٱوٴ دوج٥ٞٴٷ ّٮوذ     
أٱ٤ ث٥قذٹظ ٳثميشدٴث ّٮٰ ٙٸ ٱزث ث٥قذٹظ ٳٱٴ فذٳٛ ٳٝذ ص٨٦٢ ٙٺوٰ ٹقٺوٶ   

 د٬ عْٺذ ٬٩ ٝذ٤ فَٰٚ 
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ٩شٳث٫ دو٬ ٩ْجٳٹوز ث٥ٚوضثسٷ ّو٬ أدوٸ ٹْٚوٴس ّو٬        [  173]  

أٷ ث٥ْ٪٤ ضثس ٬ّ أدٸ ّ٪شٳ ث٥ؾٺذج٭ٸ أ٫ سؽال ٝج٣ الد٬ ٩غْٴد ث٥ٴ٥ٺذ د٬ ث٥ْٺ
أٙنوو٤ ٝووج٣ عووأ٥ش ّٮووٰ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٙٞووج٣ ث٥قووالر ٦ّووٶ       
٩ٴثٝٺضٲج ٦ٝش ٳ٩جرث ٹج سعٴ٣ ثهلل ٝج٣ ٳدش ث٥ٴث٥ذٹ٬ ٦ٝش ٳ٩جرث ٹج سعٴ٣ ثهلل ٝج٣ 
 ٳث٥ؾٲووجد ٙووٸ عووذٺ٤ ثهلل ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳٱووزث فووذٹظ فغوو٬ فووقٺـ ٳٝووذ سٳٵ  

ث٥٪غْٴدٷ ٳؽْذز ٳع٦ٺ٪ج٫ ٱٴ أدٴ إعقجٛ ث٥ؾٺذج٭ٸ ٳٕٺش ٳثفذ ٬ّ ث٥ٴ٥ٺذ دو٬  
 ث٥ْٺضثس ٱزث ث٥قذٹظ 

   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ث٦٥ٺظ ٬ّ خج٥ذ د٬ ٹضٹوذ ّو٬ عوْٺذ دو٬ أدوٸ ٱوال٣       [  174]  

٩ج ف٦ٶ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٬ّ إعقجٛ د٬ ّ٪ش ٬ّ ّجةؾز ٝج٥ش 
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ذنوٰ ثهلل ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ فغو٬        فالر ٥ٴٝضٲج ثٻخوش ٩وشصٺ٬ فضوٶ ٝ   
ٕشٹخ ٳ٥وٺظ إعوٮجدٯ د٪ضقو٤ ٝوج٣ ث٥ؾوجْٙٸ ٳث٥ٴٝوش ثألٳ٣ ٩و٬ ث٥قوالر أٙنو٤          
ٳ٩٪ج ٹذ٣ ٦ّٶ ٙن٤ أٳ٣ ث٥ٴٝش ٦ّٶ آخشٯ ثخضٺجس ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦   
ٳأدووٸ د٢ووش ٳّ٪ووش ٦ٙوو٨ ٹ٢ٴ٭ووٴث ٹخضووجسٳ٫ إال ٩ووج ٱووٴ أٙنوو٤ ٳ٥وو٨ ٹ٢ٴ٭ووٴث ٹووذّٴ٫ 

ث٥ٴٝوش ٝوج٣ فوذعٮج دوز٠٥ أدوٴ ث٥ٴ٥ٺوذ ث٥٪٢وٸ ّو٬          ث٥ٚن٤ ٳ١ج٭ٴث ٹق٦ٴ٫ ٙوٸ أٳ٣ 
 ث٥ؾجْٙٸ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥غٲٴ ٬ّ ٳٝش فالر ث٥ْقش 

   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ث٦٥ٺظ د٬ عوْذ ّو٬ ٭وجِٙ ّو٬ دو٬ ّ٪وش ّو٬ ث٥ٮذوٸ         [  175]  

ث٥زٷ صٚٴصٰ فالر ث٥ْقش ٢ٙأ٭٪ج ٳصش أٱ٦ٰ ٳ٩ج٥ٰ ٳٙوٸ  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 
٬ ٩ْجٳٹز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ د٬ ّ٪ش فذٹظ فغو٬  ث٥ذجح ٬ّ دشٹذر ٳ٭ٴ٤ٙ د

فقٺـ ٳٝذ سٳثٯ ث٥ضٱشٷ أٹنج ٬ّ عج٨٥ ّو٬ أدٺوٰ دو٬ ّ٪وش ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ        
 ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ صْؾٺ٤ ث٥قالر إرث أخشٱج ثإل٩ج٧ 

   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ٩ٴعوٶ ث٥ذقوشٷ فوذعٮج ؽْٚوش دو٬ عو٦ٺ٪ج٫ ث٥نوذْٸ        [  176]  

٬ ّذذ ثهلل د٬ ث٥قوج٩ش ّو٬ أدوٸ رس ٝوج٣ ٝوج٣ ث٥ٮذوٸ       ٬ّ أدٸ ّ٪شث٫ ث٥ؾٴ٭ٸ ّ
ٹووج أدووج رس أ٩ووشثء ٹ٢ٴ٭ووٴ٫ دْووذٷ ٹ٪ٺضووٴ٫ ث٥قووالر ٙقوو٤   فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦  

ث٥قالر ٥ٴٝضٲج ٙئ٫ ف٦ٺش ٥ٴٝضٲج ١ج٭ش ٠٥ ٭ج٦ٙز ٳإال ١ٮش ٝذ أفوشصس فوالص٠   
ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩غْٴد ٳّذجدر د٬ ث٥قج٩ش ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ     

فغ٬ ٳٱٴ ٝٴ٣ ٕٺوش ٳثفوذ ٩و٬ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٹغوضقذٴ٫ أ٫ ٹقو٦ٸ        أدٸ رس فذٹظ 
ث٥شؽ٤ ث٥قالر ٥٪ٺٞجصٲج إرث أخشٱج ثإل٩ج٧ ع٨ ٹقو٦ٸ ٩وِ ثإل٩وج٧ ٳث٥قوالر ثألٳ٥وٶ      
ٱٸ ث٥٪٢ضٴدز ّٮوذ أ١غوش أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٳأدوٴ ّ٪وشث٫ ث٥ؾوٴ٭ٸ ثعو٪ٰ ّذوذ ث٥٪٦و٠ دو٬            

 فذٺخ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ٮٴ٧ ٬ّ ث٥قالر 
   
ٮج ف٪وجد دو٬ صٹوذ ّو٬ عجدوش ث٥ذٮوج٭ٸ ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬          فذعٮج ٝضٺذز فذع[  177]  

ر١وشٳث ٦٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٭وٴ٩ٲ٨       سدجؿ ثأل٭قجسٷ ٬ّ أدٸ ٝضجدر ٝوج٣  
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٬ّ ث٥قالر ٙٞج٣ إ٭ٰ ٥ٺظ ٙوٸ ث٥ٮوٴ٧ صٚوشٹو إ٭٪وج ث٥ضٚوشٹو ٙوٸ ث٥ٺَٞوز ٙوئرث ٭غوٸ          
أفذ٨١ فالر أٳ ٭ج٧ ّٮٲج ٦ٙٺق٦ٲج إرث ر١شٱج ٳٙٸ ث٥ذوجح ّو٬ دو٬ ٩غوْٴد ٳأدوٸ      

ٳّ٪شث٫ د٬ فقٺ٬ ٳؽذٺش د٬ ٩ي٨ْ ؽقٺٚز ٳأدٸ عْٺذ ٳّ٪شٳ د٬ أ٩ٺز  ٩شٹ٨
ث٥ن٪شٷ ٳرٷ ٩خذش ٳٹٞج٣ رٷ ٩خ٪ش ٳٱٴ د٬ أخٸ ث٥ٮؾجؽوٸ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ     
ٳفذٹظ أدٸ ٝضجدر فذٹظ فغ٬ فوقٺـ ٳٝوذ ثخض٦و٘ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٙوٸ ث٥شؽو٤ ٹٮوج٧         
٬ّ ث٥قالر أٳ ٹٮغجٱج ٙٺغضٺٌٞ أٳ ٹز١ش ٳٱٴ ٙٸ ٕٺوش ٳٝوش فوالر ّٮوذ ى٦وٴُ      

أٳ ّٮذ ٕشٳدٲج ٙٞج٣ دْنٲ٨ ٹق٦ٺٲج إرث ثعضٺٌٞ أٳ ر١ش ٳإ٫ ١وج٫ ّٮوذ    ث٥ؾ٪ظ
ى٦ٴُ ث٥ؾ٪ظ أٳ ّٮذ ٕشٳدٲج ٳٱٴ ٝٴ٣ أف٪ذ ٳإعقجٛ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳ٩ج٥و٠ ٳٝوج٣   

 دْنٲ٨ ال ٹق٦ٸ فضٶ صي٦ِ ث٥ؾ٪ظ أٳ صٖشح 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹٮغٶ ث٥قالر 
   
ث٭ز ٬ّ ٝضوجدر ّو٬ أ٭وظ    فذعٮج ٝضٺذز ٳدؾش د٬ ٩ْجر ٝجال فذعٮج أدٴ ّٴ[  178]  

٩و٬ ٭غوٸ فوالر ٦ٙٺقو٦ٲج إرث     د٬ ٩ج٠٥ ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 
ر١شٱج ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ عو٪شر ٳأدوٸ ٝضوجدر ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ أ٭وظ فوذٹظ             
فغ٬ فقٺـ ٳٹشٳٵ ٬ّ ٦ّٸ د٬ أدٸ ىج٥خ أ٭ٰ ٝج٣ ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹٮغٶ ث٥قالر 

ٝووش ٳٱووٴ ٝووٴ٣ ث٥ؾووجْٙٸ  ٝووج٣ ٹقوو٦ٺٲج ٩ضووٶ ٩ووج ر١شٱووج ٙووٸ ٳٝووش أٳ ٙووٸ ٕٺووش ٳ  
ٳأف٪ذ دو٬ فٮذو٤ ٳإعوقجٛ ٳٹوشٳٵ ّو٬ أدوٸ د٢وشر أ٭وٰ ٭وج٧ ّو٬ فوالر ث٥ْقوش             
ٙجعضٺٌٞ ّٮذ ٕشٳح ث٥ؾ٪ظ ٨٦ٙ ٹق٤ فضٶ ٕشدش ث٥ؾ٪ظ ٳٝذ رٱوخ ٝوٴ٧ ٩و٬    
أٱ٤ ث٢٥ٴٙز إ٥ٶ ٱزث ٳأ٩ج أفقجدٮج ٙزٱذٴث إ٥ٶ ٝٴ٣ ٦ّٸ دو٬ أدوٸ ىج٥وخ سموٶ     

 ثهلل صْج٥ٶ ّٮٰ 
   

 ٦ٴثس دأٹضٲ٬ ٹذذأ دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شؽ٤ صٚٴصٰ ث٥ق
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٱؾٺ٨ ٬ّ أدٸ ث٥ضدٺش ٬ّ ٭جِٙ د٬ ؽذٺش دو٬ ٩يْو٨   [  179]  

٬ّ أدٸ ّذٺذر د٬ ّذذ ثهلل د٬ ٩غْٴد ٝج٣ ٝج٣ ّذذ ثهلل د٬ ٩غْٴد إ٫ ث٥٪ؾش١ٺ٬ 
ؽو٦ٖٴث سعوٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ّوو٬ أسدوِ فو٦ٴثس ٹووٴ٧ ث٥خٮوذٛ فضووٶ        

دالال ٙأر٫ ع٨ أٝج٧ ٙق٦ٶ ث٥َٲش ع٨ أٝوج٧ ٙقو٦ٶ   رٱخ ٬٩ ث٦٥ٺ٤ ٩ج ؽجء ثهلل ٙأ٩ش 
ث٥ْقش ع٨ أٝج٧ ٙق٦ٶ ث٥٪ٖشح ع٨ أٝج٧ ٙق٦ٶ ث٥ْؾوجء ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ أدوٸ       
عْٺذ ٳؽجدش ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ّذذ ثهلل ٥ٺظ دئعوٮجدٯ دوأط إال أ٫ أدوج ّذٺوذر     
٨٥ ٹغ٪ِ ٬٩ ّذذ ثهلل ٳٱوٴ ث٥وزٷ ثخضوجسٯ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٙوٸ ث٥ٚٴثةوش أ٫ ٹٞوٺ٨          



     

 

 

Page 67 of 87 

 

ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

 ٤٢٥ فالر إرث ٝنجٱج ٳإ٫ ٨٥ ٹ٨ٞ أؽضأٯ ٳٱٴ ٝٴ٣ ث٥ؾجْٙٸ ث٥شؽ٤ 
   
ٳفذعٮج ٩ق٪ذ د٬ دؾجس دٮذثس فذعٮج ٩ْوجر دو٬ ٱؾوج٧ فوذعٮٸ أدوٸ ّو٬       [  180]  

ٹقٺٶ د٬ أدٸ ١غٺش فذعٮج أدٴ ع٦٪ز د٬ ّذوذ ث٥وشف٪٬ ّو٬ ؽوجدش دو٬ ّذوذ ثهلل أ٫       
 ٹوج سعوٴ٣ ثهلل  ّ٪ش د٬ ث٥خيجح ٝج٣ ٹٴ٧ ث٥خٮذٛ ٳؽ٤ْ ٹغوخ ١ٚوجس ٝوشٹؼ ٝوج٣     

٩ج ١وذس أفو٦ٸ ث٥ْقوش فضوٶ صٖوشح ث٥ؾو٪ظ ٙٞوج٣ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ           
ٳعوو٨٦ ٳثهلل إ٫ فوو٦ٺضٲج ٝووج٣ ٙٮض٥ٮووج ديقووج٫ ٙضٴمووأ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ    
ٳع٨٦ ٳصٴمأ٭ج ٙق٦ٶ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ث٥ْقوش دْوذ ٩وج ٕشدوش      

 ث٥ؾ٪ظ ع٨ ف٦ٶ دْذٱج ث٥٪ٖشح ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ فالر ث٥ٴعيٶ أ٭ٲج ث٥ْقش ٳٝذ ٝٺ٤ إ٭ٲج ث٥َٲش 
   
فذعٮج ٩ق٪ٴد د٬ ٕٺال٫ فذعٮج أدٴ دثٳد ث٥يٺج٥غوٸ ٳأدوٴ ث٥ٮنوش ّو٬     [  181]  

٩ق٪ووذ دوو٬ ى٦قووز دوو٬ ٩قووشٗ ّوو٬ صدٺووذ ّوو٬ ٩ووشر ث٥ٲ٪ووذث٭ٸ ّوو٬ ّذووذ ثهلل دوو٬    
فالر ث٥ٴعيٶ فوالر ث٥ْقوش   ٩غْٴد ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 

 ج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٝ
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ّذذر ٬ّ عوْٺذ ّو٬ ٝضوجدر ّو٬ ث٥قغو٬ ّو٬ عو٪شر        [  182]  

فووالر ث٥ٴعوويٶ فووالر  دوو٬ ؽٮووذح ّوو٬ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٭ووٰ ٝووج٣     
ث٥ْقش ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ٦ّٸ ٳّذذ ثهلل د٬ ٩غوْٴد ٳصٹوذ دو٬ عجدوش ٳّجةؾوز      

ج٣ أدٴ ّٺغٶ ٝوج٣ ٩ق٪وذ ٝوج٣ ٦ّوٸ دو٬ ّذوذ       ٳأدٸ ٱشٹشر ٳأدٸ ٱجؽ٨ د٬ ّضذز ٝ
ثهلل فذٹظ ث٥قغ٬ ٬ّ ع٪شر د٬ ؽٮذح فذٹظ فقٺـ ٳٝوذ عو٪ِ ٩ٮوٰ ٳٝوج٣ أدوٴ      
ّٺغٶ فذٹظ ع٪شر ٙٸ فوالر ث٥ٴعويٶ فوذٹظ فغو٬ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ أ١غوش ث٦ْ٥٪وجء         
٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳٕٺوشٱ٨ ٳٝوج٣ صٹوذ دو٬ عجدوش ٳّجةؾوز       

ذجط ٳثد٬ ّ٪ش فالر ث٥ٴعيٶ فوالر  فالر ث٥ٴعيٶ فالر ث٥َٲش ٳٝج٣ د٬ ّ
ث٥قذـ فذعٮج أدٴ ٩ٴعٶ ٩ق٪ذ د٬ ث٥٪غٮٶ فذعٮج ٝشٹؼ د٬ أ٭وظ ّو٬ فذٺوخ دو٬     
ث٥ؾووٲٺذ ٝووج٣ ٝووج٣ ٥ووٸ ٩ق٪ووذ دوو٬ عووٺشٹ٬ عوو٤ ث٥قغوو٬ ٩٪وو٬ عوو٪ِ فووذٹظ ث٥ْٞٺٞووز   
ٙغأ٥ضٰ ٙٞج٣ عو٪ْضٰ ٩و٬ عو٪شر دو٬ ؽٮوذح ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳأخذش٭وٸ ٩ق٪وذ دو٬            

ذٹٮٸ ٬ّ ٝوشٹؼ دو٬ أ٭وظ دٲوزث ث٥قوذٹظ      إع٪جّٺ٤ فذعٮج ٦ّٸ د٬ ّذذ ثهلل د٬ ث٥٪
 ٝج٣ ٩ق٪ذ ٝج٣ ٦ّٸ ٳع٪جُ ث٥قغ٬ ٬٩ ع٪شر فقٺـ ٳثفضؼ دٲزث ث٥قذٹظ 
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 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز ث٥قالر دْذ ث٥ْقش ٳدْذ ث٥ٚؾش 
   
فذعٮج أف٪ذ د٬ ٩ٮٺِ فذعٮج ٱؾٺ٨ أخذش٭ج ٩ٮقٴس ٳٱٴ د٬ صثرث٫ ٬ّ [  183]  

ٝج٣ ع٪ْش ٕٺش ٳثفوذ ٩و٬ أفوقجح     ٝضجدر ٝج٣ أخذش٭ج أدٴ ث٥ْج٥ٺز ٬ّ د٬ ّذجط
ث٥ٮذوٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٩وٮٲ٨ ّ٪ووش دوو٬ ث٥خيووجح ٳ١وج٫ ٩وو٬ أفووذٲ٨ إ٥ووٸ أ٫    

٭ٲٶ ٬ّ ث٥قالر دْذ ث٥ٚؾش فضٶ صي٦ِ ث٥ؾو٪ظ  سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 
ٳ٬ّ ث٥قالر دْذ ث٥ْقش فضٶ صٖشح ث٥ؾ٪ظ ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ٦ّوٸ ٳثدو٬       

دو٬ ّ٪وش ٳعو٪شر دو٬ ؽٮوذح ٳّذوذ ثهلل       ٩غْٴد ٳّٞذز د٬ ّج٩ش ٳأدٸ ٱشٹوشر ٳث 
د٬ ّ٪شٳ ٳ٩ْجر دو٬ ّٚوشثء ٳث٥قوٮجدقٸ ٳ٥و٨ ٹغو٪ِ ٩و٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ          
ٳع٨٦ ٳع٦٪ز د٬ ثأل١وٴُ ٳصٹوذ دو٬ عجدوش ٳّجةؾوز ٳ١ْوخ دو٬ ٩وشر ٳأدوٸ أ٩ج٩وز           
ٳّ٪شٳ د٬ ّذغز ٳٹ٦ْٸ د٬ أ٩ٺز ٳ٩ْجٳٹز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ د٬ ّذجط ٬ّ 

ث٥ٚٞٲجء ٬٩ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل    ّ٪ش فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱٴ ٝٴ٣ أ١غش 
٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳ٩وو٬ دْووذٱ٨ أ٭ٲوو٨ ١شٱووٴث ث٥قووالر دْووذ فووالر ث٥قووذـ فضووٶ صي٦ووِ     
ث٥ؾ٪ظ ٳدْذ فوالر ث٥ْقوش فضوٶ صٖوشح ث٥ؾو٪ظ ٳأ٩وج ث٥قو٦ٴثس ث٥ٚٴثةوش ٙوال          
دأط أ٫ صٞنٶ دْذ ث٥ْقش ٳدْذ ث٥قوذـ ٝوج٣ ٦ّوٸ دو٬ ث٥٪وذٹٮٸ ٝوج٣ ٹقٺوٶ دو٬         

٥ْج٥ٺوز إال عالعوز أؽوٺجء فوذٹظ ّ٪وش أ٫      عْٺذ ٝج٣ ؽْذز ٨٥ ٹغ٪ِ ٝضجدر ٬٩ أدوٸ ث 
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٭ٲٶ ّو٬ ث٥قوالر دْوذ ث٥ْقوش فضوٶ صٖوشح ث٥ؾو٪ظ        
ٳدْذ ث٥قذـ فضٶ صي٦ِ ث٥ؾ٪ظ ٳفوذٹظ دو٬ ّذوجط ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ        
ٳع٨٦ ٝج٣ ال ٹٮذٖٸ ألفذ أ٫ ٹٞٴ٣ أ٫ ٹٞٴ٣ أ٭ج خٺش ٬٩ ٹٴ٭ظ د٬ ٩ضوٶ ٳفوذٹظ   

 ٦ّٸ ث٥ٞنجر عالعز 
   

 ج ؽجء ٙٸ ث٥قالر دْذ ث٥ْقش دجح ٩
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ؽشٹش ٬ّ ّيجء د٬ ث٥غوجةخ ّو٬ عوْٺذ دو٬ ؽذٺوش      [  184]  

إ٭٪ج ف٦ٶ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ث٥ش١ْضٺ٬ دْوذ ث٥ْقوش   ٬ّ د٬ ّذجط ٝج٣ 
أل٭ٰ أصجٯ ٩ج٣ ٙؾ٦ٰٖ ٬ّ ث٥ش١ْضٺ٬ دْذ ث٥َٲش ٙقالٱ٪ج دْوذ ث٥ْقوش عو٨ ٥و٨ ٹْوذ      

ز ٳأ٧ عو٦٪ز ٳ٩ٺ٪ٴ٭وز ٳأدوٸ ٩ٴعوٶ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ        ٥ٲ٪ج ٳٙٸ ث٥ذوجح ّو٬ ّجةؾو   
فذٹظ د٬ ّذجط فذٹظ فغ٬ ٳٝذ سٳٵ ٕٺوش ٳثفوذ ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ       
ٳع٨٦ ث٭ٰ ف٦ٶ دْذ ث٥ْقوش س١ْضوٺ٬ ٳٱوزث خوالٗ ٩وج سٳٷ ّٮوٰ أ٭وٰ ٭ٲوٶ ّو٬          
ث٥قالر دْذ ث٥ْقش فضٶ صٖشح ث٥ؾ٪ظ ٳفذٹظ د٬ ّذجط أفوـ فٺوظ ٝوج٣ ٥و٨     

دوش ٭قوٴ فووذٹظ دو٬ ّذوجط ٳٝوذ سٳٷ ّوو٬      ٹْوذ ٥ٲ٪وج ٳٝوذ سٳٷ ّو٬ صٹووذ دو٬ عج     
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ّجةؾووز ٙووٸ ٱووزث ث٥ذووجح سٳثٹووجس سٳٷ ّٮٲووج أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٩ووج  
دخ٤ ٦ّٺٲج دْذ ث٥ْقش إال ف٦ٶ س١ْضٺ٬ ٳسٳٵ ّٮٲج ّو٬ أ٧ عو٦٪ز ّو٬ ث٥ٮذوٸ     
فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٭ووٰ ٭ٲووٶ ّوو٬ ث٥قوالر دْووذ ث٥ْقووش فضووٶ صٖووشح ث٥ؾوو٪ظ   

ثؽض٪ووِ ٦ّٺووٰ أ١غووش أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٦ّووٶ    ٳدْووذ ث٥قووذـ فضووٶ صي٦ووِ ث٥ؾوو٪ظ ٳث٥ووزٷ    
١شثٱٺووز ث٥قووالر دْووذ ث٥ْقووش فضووٶ صٖووشح ث٥ؾوو٪ظ ٳدْووذ ث٥قووذـ فضووٶ صي٦ووِ      
ث٥ؾوو٪ظ إال ٩ووج ثعووضغٮٸ ٩وو٬ ر٥وو٠ ٩غوو٤ ث٥قووالر د٪٢ووز دْووذ ث٥ْقووش فضووٶ صٖووشح    
ث٥ؾ٪ظ ٳدْذ ث٥قذـ فضٶ صي٦ِ ث٥ؾ٪ظ دْذ ث٥يٴثٗ ٙٞذ سٳٷ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ 

٩و٬ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح       ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ سخقوز ٙوٸ ر٥و٠ ٳٝوذ ٝوج٣ دوٰ ٝوٴ٧       
ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳ٬٩ دْذٱ٨ ٳدٰ ٹٞٴ٣ ث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعوقجٛ ٳٝوذ   
١شٯ ٝٴ٧ ٬٩ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳ٩و٬ دْوذٱ٨           
ث٥قالر د٪٢ز أٹنج دْذ ث٥ْقش ٳدْوذ ث٥قوذـ ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳ٩ج٥و٠        

 د٬ أ٭ظ ٳدْل أٱ٤ ث٢٥ٴٙز 
   

 ؽجء ٙٸ ث٥قالر ٝذ٤ ث٥٪ٖشح  دجح ٩ج
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺِ ٬ّ ١ٲ٪ظ د٬ ث٥قغ٬ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ دشٹوذر  [  185]  

دٺ٬ ٤١ أرث٭ٺ٬ فوالر  ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٤ٖٚ٩ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 
٥٪٬ ؽجء ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ث٥ضدٺش ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ ّذوذ ثهلل دو٬      

ٺـ ٳٝذ ثخض٦٘ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٙوٸ   ٤ٖٚ٩ فذٹظ فغ٬ فق
ث٥قالر ٝذ٤ ث٥٪ٖشح ٨٦ٙ ٹش دْنٲ٨ ث٥قوالر ٝذو٤ ث٥٪ٖوشح ٳٝوذ سٳٷ ّو٬ ٕٺوش       
ٳثفذ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ أ٭ٲو٨ ١وج٭ٴث ٹقو٦ٴ٫ ٝذو٤ فوالر          
ث٥٪ٖشح س١ْضٺ٬ دٺ٬ ثألرث٫ ٳثإلٝج٩ز ٳٝوج٣ أف٪وذ ٳإعوقجٛ إ٫ فوالٱ٪ج ٙقغو٬      

 ٶ ثالعضقذجح ٳٱزث ّٮذٱ٪ج ٦ّ
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٺ٪٬ أدسٟ س١ْز ٬٩ ث٥ْقش ٝذ٤ أ٫ صٖشح ث٥ؾ٪ظ 
   
فذعٮج إعقجٛ د٬ ٩ٴعٶ ثأل٭قجسٷ فذعٮج ٬ْ٩ فذعٮج ٩ج٠٥ دو٬ أ٭وظ   [  186]  

ّوو٬ صٹووذ دوو٬ أعوو٨٦ ّوو٬ ّيووجء دوو٬ ٹغووجس ٳّوو٬ دغووش دوو٬ عووْٺذ ٳّوو٬ ثألّووشػ    
ٟ ٩وو٬ ٩وو٬ أدسٹقذعٴ٭ووٰ ّوو٬ أدووٸ ٱشٹووشر أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝووج٣    

ث٥قذـ س١ْز ٝذ٤ أ٫ صي٦وِ ث٥ؾو٪ظ ٙٞوذ أدسٟ ث٥قوذـ ٳ٩و٬ أدسٟ ٩و٬ ث٥ْقوش        
س١ْز ٝذ٤ أ٫ صٖشح ث٥ؾ٪ظ ٙٞذ أدسٟ ث٥ْقش ٳٙٸ ث٥ذجح ّو٬ ّجةؾوز ٝوج٣ أدوٴ     
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ّٺغٶ فذٹظ أدٸ ٱشٹوشر فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ أفوقجدٮج ٳث٥ؾوجْٙٸ         
٬ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ ٳ٩ْٮٶ ٱزث ث٥قذٹظ ّٮذٱ٨ ٥قجفخ ث٥ْزس ٩غ٤ ث٥شؽ٤ ٹٮج٧ ّ

 ث٥قالر أٳ ٹٮغجٱج ٙٺغضٺٌٞ ٳٹز١ش ّٮذ ى٦ٴُ ث٥ؾ٪ظ ٳّٮذ ٕشٳدٲج 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ؾ٪ِ دٺ٬ ث٥قالصٺ٬ ٙٸ ث٥قنش 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج أدٴ ٩ْجٳٹز ٬ّ ثألّ٪ؼ ٬ّ فذٺوخ دو٬ أدوٸ عجدوش     [  187]  

ؽ٪وِ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦      ٬ّ عْٺذ د٬ ؽذٺش ٬ّ دو٬ ّذوجط ٝوج٣    
ش ٳدٺ٬ ث٥٪ٖشح ٳث٥ْؾجء دج٥٪ذٹٮز ٩و٬ ٕٺوش خوٴٗ ٳال ٩يوش     دٺ٬ ث٥َٲش ٳث٥ْق

ٝج٣ ٙٞٺ٤ الد٬ ّذجط ٩ج أسثد دز٠٥ ٝج٣ أسثد أ٫ ال ٹقشػ أ٩ضوٰ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬     
أدٸ ٱشٹشر ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ د٬ ّذجط ٝوذ سٳٷ ّٮوٰ ٩و٬ ٕٺوش ٳؽوٰ سٳثٯ      
ؽجدش د٬ صٹذ ٳعْٺذ دو٬ ؽذٺوش ٳّذوذ ثهلل دو٬ ؽوٚٺٜ ث٥ْٞٺ٦وٸ ٳٝوذ سٳٷ ّو٬ دو٬          

 ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٕٺش ٱزث  ّذجط ٬ّ
   
فذعٮج أدٴ ع٦٪ز ٹقٺٶ د٬ خ٦٘ ث٥ذقشٷ فوذعٮج ث٥٪ْض٪وش دو٬ عو٦ٺ٪ج٫     [  188]  

٬ّ أدٺٰ ٬ّ فٮؼ ٬ّ ٢ّش٩ز ٬ّ د٬ ّذجط ٬ّ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦     
٬٩ ؽ٪ِ دٺ٬ ث٥قالصٺ٬ ٬٩ ٕٺش ّزس ٙٞذ أصٶ دجدوج ٩و٬ أدوٴثح ث٢٥ذوجةش ٝوج٣      ٝج٣ 

ٴ أدٴ ٦ّٸ ث٥شفذٸ ٳٱٴ فغٺ٬ د٬ ٝٺظ ٳٱوٴ موْٺ٘   أدٴ ّٺغٶ ٳفٮؼ ٱزث ٱ
ّٮذ أٱ٤ ث٥قذٹظ موْٰٚ أف٪وذ ٳٕٺوشٯ ٳث٥ْ٪و٤ ٦ّوٶ ٱوزث ّٮوذ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ أ٫ ال          
ٹؾ٪ووِ دووٺ٬ ث٥قووالصٺ٬ إال ٙووٸ ث٥غووٚش أٳ دْشٙووز ٳسخووـ دْوول أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٩وو٬   
ث٥ضووجدْٺ٬ ٙووٸ ث٥ؾ٪ووِ دووٺ٬ ث٥قووالصٺ٬ ٦٥٪ووشٹل ٳدووٰ ٹٞووٴ٣ أف٪ووذ ٳإعووقجٛ ٳٝووج٣    

ث٥قووالصٺ٬ ٙووٸ ث٥٪يووش ٳدووٰ ٹٞووٴ٣ ث٥ؾووجْٙٸ ٳأف٪ووذ  دْول أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٹؾ٪ووِ دووٺ٬ 
 ٳإعقجٛ ٳ٨٥ ٹش ث٥ؾجْٙٸ ٦٥٪شٹل أ٫ ٹؾ٪ِ دٺ٬ ث٥قالصٺ٬ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ دذء ثألرث٫ 

   
فذعٮج عْٺذ د٬ ٹقٺٶ د٬ عوْٺذ ثأل٩وٴٷ فوذعٮج أدوٸ فوذعٮج ٩ق٪وذ دو٬        [  189]  

صٹوذ  إعقجٛ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ إدشثٱٺ٨ د٬ ث٥قشط ث٥ضٺ٪ٸ ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ ّذذ ثهلل دو٬  
٥٪ج أفذقٮج أصٺٮج سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙأخذشصوٰ دج٥شاٹوج   ٬ّ أدٺٰ ٝج٣ 

ٙٞج٣ إ٫ ٱزٯ ٥شاٹج فٜ ٨ٞٙ ٩ِ دال٣ ٙئ٭ٰ أ٭ذٵ ٳأ٩وذ فوٴصج ٩ٮو٠ ٙوأ٥ٜ ٦ّٺوٰ ٩وج       
ٝٺ٤ ٠٥ ٳ٥ٺٮجد دز٠٥ ٝج٣ ٦ٙ٪ج ع٪ِ ّ٪ش دو٬ ث٥خيوجح ٭وذثء دوال٣ دج٥قوالر خوشػ       
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إصثسٯ ٳٱوٴ ٹٞوٴ٣ ٹوج سعوٴ٣ ثهلل      إ٥ٶ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳٱٴ ٹؾوش 
ٳث٥زٷ دْغ٠ دج٥قٜ ٥ٞذ سأٹش ٩غ٤ ث٥زٷ ٝج٣ ٝج٣ ٙٞج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ 
ٳع٨٦ ٦٦ٰٙ ث٥ق٪ذ ٙز٠٥ أعذش ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ د٬ ّ٪ش ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ فوذٹظ   
ّذذ ثهلل د٬ صٹذ فذٹظ فغ٬ فوقٺـ ٳٝوذ سٳٵ ٱوزث ث٥قوذٹظ إدوشثٱٺ٨ دو٬ عوْذ        

ٱزث ث٥قذٹظ ٳأىٴ٣ ٳر١ش ٙٺٰ ٝقوز ثألرث٫ ٩غٮوٶ    ٬ّ ٩ق٪ذ د٬ إعقجٛ أص٨ ٬٩
٩غٮٶ ٳثإلٝج٩ز ٩شر ٩شر ٳّذذ ثهلل د٬ صٹذ ٱٴ د٬ ّذوذ سدوٰ ٳٹٞوج٣ دو٬ ّذوذ سح      
ٳال ٭ْشٗ ٥ٰ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ؽٺتج ٹقـ إال ٱزث ث٥قذٹظ ث٥ٴثفذ 
ٙٸ ثألرث٫ ٳّذذ ثهلل د٬ صٹذ د٬ ّجف٨ ث٥٪جص٭ٸ ٥ٰ أفجدٹظ ٬ّ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل   

 ٺٰ ٳع٨٦ ٳٱٴ ٨ّ ّذجد د٬ ص٪ٺ٨ ٦ّ
   
فذعٮج أدٴ د٢ش د٬ ث٥ٮنش د٬ أدٸ ث٥ٮنش فذعٮج فؾجػ د٬ ٩ق٪وذ ٝوج٣   [  190]  

١ج٫ ث٥٪غ٦٪ٴ٫ فوٺ٬ ٝوذ٩ٴث ث٥٪ذٹٮوز    ٝج٣ د٬ ؽشٹؼ أخذش٭ج ٭جِٙ ٬ّ د٬ ّ٪ش ٝج٣ 
ٹؾض٪ْٴ٫ ٙٺضقٺٮٴ٫ ث٥ق٦ٴثس ٳ٥ٺظ ٹٮجدٷ دٲج أفذ ٙض٦٢٪ٴث ٹٴ٩وج ٙوٸ ر٥و٠ ٙٞوج٣     

ج ٩غو٤ ٭وجٝٴط ث٥ٮقوجسٵ ٳٝوج٣ دْنوٲ٨ ثصخوزٳث ٝش٭وج ٩غو٤         دْنٲ٨ ثصخزٳث ٭جٝٴع
ٝش٫ ث٥ٺٲٴد ٝج٣ ٙٞج٣ ّ٪ش د٬ ث٥خيجح أٳ ال صذْغٴ٫ سؽال ٹٮجدٷ دج٥قوالر ٝوج٣   
ٙٞج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٹج دوال٣ ٝو٨ ٙٮوجد دج٥قوالر ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ        

 ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٕشٹخ ٬٩ فذٹظ د٬ ّ٪ش 
   

 ألرث٫ دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ضشؽٺِ ٙٸ ث
   
فذعٮج دؾش د٬ ٩ْجر ث٥ذقشٷ فذعٮج إدشثٱٺ٨ د٬ ّذذ ث٥ْضٹوض دو٬ ّذوذ    [  191]  

أ٫ ث٥٪٠٦ دو٬ أدوٸ ٩قوزٳسر ٝوج٣ أخذش٭وٸ أدوٸ ٳؽوذٷ ؽ٪ٺْوج ّو٬ أدوٸ ٩قوزٳسر            
سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أْٝووذٯ ٳأ٥ٞووٶ ٦ّٺووٰ ثألرث٫ فشٙووج فشٙووج ٝووج٣        

ثألرث٫ دج٥ضشؽٺِ ٝج٣ أدوٴ   إدشثٱٺ٨ ٩غ٤ أرث٭ٮج ٝج٣ دؾش ٦ٞٙش ٥ٰ أّذ ٦ّٸ ٙٴف٘
ّٺغٶ فذٹظ أدٸ ٩قزٳسر ٙٸ ثألرث٫ فوذٹظ فوقٺـ ٳٝوذ سٳٵ ّٮوٰ ٩و٬ ٳؽوٰ       

 ٳ٦ّٺٰ ث٥ْ٪٤ د٪٢ز ٳٱٴ ٝٴ٣ ث٥ؾجْٙٸ 
   
فذعٮج أدٴ ٩ٴعٶ ٩ق٪ذ د٬ ث٥٪غٮٶ فذعٮج ّٚج٫ فذعٮج ٱ٪ج٧ ٬ّ ّج٩ش [  192]  

 د٬ ّذذ ث٥ٴثفذ ثألفٴ٣ ٬ّ ٢٩قٴ٣ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩قٺشٹض ٬ّ أدوٸ ٩قوزٳسر  
أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٦ّ٪ووٰ ثألرث٫ صغووِ ّؾووشر ٦١٪ووز ٳثإلٝج٩ووز عووذِ    
ّؾشر ٦١٪ز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳأدٴ ٩قزٳسر ثع٪ٰ ع٪شر 
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د٬ ٩ْٺوش ٳٝوذ رٱوخ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ إ٥وٶ ٱوزث ٙوٸ ثألرث٫ ٳٝوذ سٳٷ ّو٬ أدوٸ             
 ٩قزٳسر أ٭ٰ ١ج٫ ٹٚشد ثإلٝج٩ز 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ إٙشثد ثإلٝج٩ز 

   
فووذعٮج ٝضٺذووز فووذعٮج ّذووذ ث٥ٴٱووجح ث٥غٞٚووٸ ٳٹضٹووذ دوو٬ صسٹووِ ّوو٬ خج٥ووذ  [  193]  

أ٩وش دوال٣ أ٫ ٹؾوِٚ ثألرث٫ ٳٹوٴصش     ث٥قزثء ٬ّ أدٸ ٝالدز ٬ّ أ٭ظ د٬ ٩ج٠٥ ٝوج٣  
ثإلٝج٩ووز ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ دوو٬ ّ٪ووش ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳفووذٹظ أ٭ووظ فووذٹظ فغوو٬  

٨٦ فقٺـ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٩و٬ أفوقجح ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو           
 ٳث٥ضجدْٺ٬ ٳدٰ ٹٞٴ٣ ٩ج٠٥ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأف٪ذ ٳإعقجٛ 

   
 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ثإلٝج٩ز ٩غٮٶ ٩غٮٶ 

   
فذعٮج أدٴ عْٺذ ثألؽؼ فوذعٮج ّٞذوز دو٬ خج٥وذ ّو٬ دو٬ أدوٸ ٥ٺ٦وٶ ّو٬          [  194]  

١وج٫  ّ٪شٳ د٬ ٩شر ٬ّ ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬ أدوٸ ٥ٺ٦وٶ ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ صٹوذ ٝوج٣           
ْٚج ؽوْٚج ٙوٸ ثألرث٫ ٳثإلٝج٩وز ٝوج٣ أدوٴ      أرث٫ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ؽو   

ّٺغٶ فذٹظ ّذذ ثهلل د٬ صٹذ سٳثٯ ٳ١ٺِ ٬ّ ثألّ٪ؼ ٬ّ ّ٪شٳ د٬ ٩شر ّذوذ  
ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٝوج٣ فوذعٮج أفوقجح ٩ق٪وذ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ أ٫ ّذوذ         
ثهلل دوو٬ صٹووذ سأٵ ثألرث٫ ٙووٸ ث٥٪ٮووج٧ ٳٝووج٣ ؽووْذز ّوو٬ ّ٪ووشٳ دوو٬ ٩ووشر ّوو٬ ّذووذ   

ذ ثهلل د٬ صٹذ سأٵ ثألرث٫ ٙٸ ث٥٪ٮج٧ ٳٱزث أفوـ ٩و٬   ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ أ٫ ّذ
فذٹظ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٳّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدوٸ ٥ٺ٦وٶ ٥و٨ ٹغو٪ِ ٩و٬ ّذوذ ثهلل دو٬ صٹوذ         
ٳٝج٣ دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ثألرث٫ ٩غٮٶ ٩غٮٶ ٳثإلٝج٩ز ٩غٮٶ ٩غٮٶ ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ عوٚٺج٫    
ث٥غٴسٷ ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳأٱ٤ ث٢٥ٴٙز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ د٬ أدوٸ ٥ٺ٦وٶ ٱوٴ ٩ق٪وذ دو٬      

ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ١وج٫ ٝجموٸ ث٢٥ٴٙوز ٳ٥و٨ ٹغو٪ِ ٩و٬ أدٺوٰ ؽوٺتج إال أ٭وٰ           ّذذ
 ٹشٳٷ ٬ّ سؽ٤ ٬ّ أدٺٰ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ضشع٤ ٙٸ ثألرث٫ 

   
فذعٮج أف٪ذ د٬ ث٥قغ٬ فذعٮج ث٥٪٦ْوٶ دو٬ أعوذ فوذعٮج ّذوذ ث٥٪وٮ٨ْ ٱوٴ        [  195]  

ذذ فجفخ ث٥غٞجء ٝج٣ فذعٮج ٹقٺٶ د٬ ٩غ٨٦ ٬ّ ث٥قغ٬ ٳّيجء ٬ّ ؽجدش د٬ ّ
ٹج دوال٣ إرث أر٭وش ٙضشعو٤ ٙوٸ     ثهلل أ٫ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ ٥ذال٣ 
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أرث٭٠ ٳإرث أٝ٪ش ٙأفذس ٳثؽ٤ْ دٺ٬ أرث٭٠ ٳإٝج٩ض٠ ٝذس ٩ج ٹٚشٓ ثٻ٤١ ٬٩ أ٦١ٰ 
 ٳث٥ؾجسح ٬٩ ؽشدٰ ٳث٥٪ْضقش إرث دخ٤ ٥ٞنجء فجؽضٰ ٳال صٞٴ٩ٴث فضٶ صشٳ٭ٸ 

   
٭قٴٯ ٝج٣ د٬ ٩ق٪ذ ٬ّ ّذذ ث٥٪ٮ٨ْ فذعٮج ّذذ د٬ ف٪ٺذ فذعٮج ٹٴ٭ظ [  196]  

أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ؽجدش ٱزث فذٹظ ال ٭ْشٰٙ إال ٬٩ ٱزث ث٥ٴؽوٰ ٩و٬ فوذٹظ ّذوذ     
 ث٥٪ٮ٨ْ ٳٱٴ إعٮجد ٩ؾٲٴ٣ ٳّذذ ث٥٪ٮ٨ْ ؽٺن دقشٷ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ إدخج٣ ثإلفذِ ٙٸ ثألر٫ ّٮذ ثألرث٫ 

   
ث٥غوٴسٷ  فذعٮج ٩ق٪ٴد د٬ ٕوٺال٫ فوذعٮج ّذوذ ث٥وشصثٛ أخذش٭وج عوٚٺج٫       [  197]  

سأٹش دالال ٹؤر٫ ٳٹذٳس ٳٹضذِ ٙجٯ ٱجٱٮج ٬ّ ّٴ٫ د٬ أدٸ ؽقٺٚز ٬ّ أدٺٰ ٝج٣ 
ٳٱج ٱٮج ٳإفذْجٯ ٙٸ أر٭ٺٰ ٳسعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٸ ٝذز ٥ٰ ف٪وشثء  
أسثٯ ٝج٣ ٬٩ آد٧ ٙخشػ دال٣ دوٺ٬ ٹذٹوٰ دوج٥ْٮضر ٙش١ضٱوج دج٥ذيقوجء ٙقو٦ٶ إ٥ٺٲوج        

ذٹووٰ ث٦٢٥ووخ ٳث٥ق٪ووجس ٳ٦ّٺووٰ ف٦ووز   سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٹ٪ووش دووٺ٬ ٹ  
ف٪شثء ١أ٭ٸ أ٭َش إ٥ٶ دشٹٜ عجٝٺٰ ٝج٣ عٚٺج٫ ٭شثٯ فذشر ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ 
أدووٸ ؽقٺٚووز فووذٹظ فغوو٬ فووقٺـ ٳ٦ّٺووٰ ث٥ْ٪وو٤ ّٮووذ أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٹغووضقذٴ٫ أ٫   
ٹذخ٤ ث٥٪ؤر٫ إفذْٺٰ ٙٸ أر٭ٺٰ ٙٸ ثألرث٫ ٳٝج٣ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٳٙوٸ ثإلٝج٩وز      

ٝٴ٣ ثألٳصثّٸ ٳأدٴ ؽقٺٚز ثع٪ٰ ٳٱوخ دو٬    أٹنج ٹذخ٤ إفذْٺٰ ٙٸ أر٭ٺٰ ٳٱٴ
 ّذذ ثهلل ث٥غٴثةٸ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ضغٴٹخ ٙٸ ث٥ٚؾش 

   
فذعٮج أف٪ذ د٬ ٩ٮٺِ فذعٮج أدٴ أف٪ذ ث٥ضدٺشٷ فذعٮج أدٴ إعشثةٺ٤ ٬ّ [  198]  

ث٥ق٨٢ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٬ّ دال٣ ٝج٣ ٝج٣ ٥ٸ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل 
ؽووٸء ٩وو٬ ث٥قوو٦ٴثس إال ٙووٸ فووالر ث٥ٚؾووش ٝووج٣ ٳٙووٸ   ال صغووٴد٬ ٙووٸ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ 

ث٥ذجح ٬ّ أدٸ ٩قزٳسر ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ دال٣ ال ٭ْشٰٙ إال ٬٩ فذٹظ أدٸ 
إعشثةٺ٤ ث٥٪الةٸ ٳأدٴ إعشثةٺ٤ ٨٥ ٹغ٪ِ ٱزث ث٥قوذٹظ ٩و٬ ث٥ق٢و٨ دو٬ ّضٺذوز ٝوج٣       
إ٭٪ووج سٳثٯ ّوو٬ ث٥قغوو٬ دوو٬ ّ٪ووجسر ّوو٬ ث٥ق٢وو٨ دوو٬ ّضٺذووز ٳأدووٴ إعووشثةٺ٤ ثعوو٪ٰ    

دٸ إعقجٛ ٳ٥ٺظ ٱٴ دزثٟ ث٥ٞوٴٷ ّٮوذ أٱو٤ ث٥قوذٹظ ٳٝوذ ثخض٦و٘       إع٪جّٺ٤ د٬ أ
أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٙوٸ صٚغووٺش ث٥ضغٴٹوخ ٙٞوج٣ دْنوٲ٨ ث٥ضغٴٹووخ أ٫ ٹٞوٴ٣ ٙوٸ أرث٫ ث٥ٚؾووش         
ث٥قالر خٺش ٬٩ ث٥ٮٴ٧ ٳٱٴ ٝٴ٣ د٬ ث٥٪ذجسٟ ٳأف٪وذ ٳٝوج٣ إعوقجٛ ٙوٸ ث٥ضغٴٹوخ      
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ٺوٰ  ٕٺش ٱزث ٝج٣ ث٥ضغٴٹخ ث٥٪٢شٳٯ ٱٴ ؽٸء أفذعٰ ث٥ٮجط دْذ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّ 
ٳع٨٦ إرث أر٫ ث٥٪ؤر٫ ٙجعضذيأ ث٥ٞٴ٧ ٝوج٣ دوٺ٬ ثألرث٫ ٳثإلٝج٩وز ٝوذ ٝج٩وش ث٥قوالر       
فٸ ٦ّٶ ث٥قالر فٸ ٦ّٶ ث٥ٚالؿ ٝج٣ ٳٱزث ث٥زٷ ٝج٣ إعقجٛ ٱٴ ث٥ضغٴٹخ ث٥زٷ 
ٝذ ١شٱٰ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٳث٥زٷ أفذعٴٯ دْذ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳث٥وزٷ ٙغوش      

ٙوٸ أرث٫ ث٥ٚؾوش ث٥قوالر خٺوش      د٬ ث٥٪ذجسٟ ٳأف٪وذ أ٫ ث٥ضغٴٹوخ أ٫ ٹٞوٴ٣ ث٥٪وؤر٫    
٬٩ ث٥ٮٴ٧ ٳٱٴ ٝٴ٣ فقٺـ ٳٹٞج٣ ٥ٰ ث٥ضغٴٹخ أٹنج ٳٱٴ ث٥زٷ ثخضجسٯ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ 
ٳسأٳٯ ٳسٳٷ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ّ٪ش أ٭ٰ ١ج٫ ٹٞٴ٣ ٙٸ فالر ث٥ٚؾش ث٥قالر خٺش 
٬٩ ث٥ٮٴ٧ ٳسٳٵ ٬ّ ٩ؾجٱذ ٝج٣ دخ٦ش ٩وِ ّذوذ ثهلل دو٬ ّ٪وش ٩غوؾذث ٳٝوذ أر٫       

غووٴح ث٥٪ووؤر٫ ٙخووشػ ّذووذ ثهلل دوو٬ ّ٪ووش ٩وو٬    ٙٺووٰ ٳ٭قوو٬ ٭شٹووذ أ٫ ٭قوو٦ٸ ٙٺووٰ ٙ  
ث٥٪غؾذ ٳٝج٣ ثخشػ دٮج ٬٩ ّٮذ ٱزث ث٥٪ذضذُ ٳ٨٥ ٹق٤ ٙٺٰ ٝج٣ ٳإ٭٪وج ١وشٯ ّذوذ    

 ثهلل ث٥ضغٴٹخ ث٥زٷ أفذعٰ ث٥ٮجط دْذ 
   

 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ٬٩ أر٫ ٙٲٴ ٹٞٺ٨ 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ّذذر ٳٹ٦ْٶ د٬ ّذٺذ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ صٹجد د٬ [  199]  

شٹٞٸ ٬ّ صٹجد د٬ ٭ْٺ٨ ث٥قنش٩ٸ ٬ّ صٹجد د٬ ث٥قشط ث٥قوذثةٸ ٝوج٣   أ٭٨ْ ثإلٙ
أ٩ش٭ٸ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أ٫ أار٫ ٙٸ فالر ث٥ٚؾوش ٙأر٭وش ٙوأسثد    
دال٣ أ٫ ٹٞٺ٨ ٙٞج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ إ٫ أخوج فوذثء ٝوذ أر٫ ٳ٩و٬      

د إ٭٪وج  أر٫ ٙٲٴ ٹٞٺ٨ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذوجح ّو٬ دو٬ ّ٪وش ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳفوذٹظ صٹوج         
٭ْشٙووٰ ٩وو٬ فووذٹظ ثإلٙشٹٞووٸ ٳثإلٙشٹٞووٸ ٱووٴ مووْٺ٘ ّٮووذ أٱوو٤ ث٥قووذٹظ مووْٰٚ 
ٹقٺٶ د٬ عْٺذ ث٥ٞيج٫ ٳٕٺشٯ ٝج٣ أف٪ذ ال أ١ضوخ فوذٹظ ثإلٙشٹٞوٸ ٝوج٣ ٳسأٹوش      
٩ق٪ذ د٬ إع٪جّٺ٤ ٹٞٴٵ أ٩شٯ ٳٹٞٴ٣ ٱٴ ٩ٞجسح ث٥قذٹظ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮذ 

 أ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ أ٫ ٬٩ أر٫ ٙٲٴ ٹٞٺ٨ 
   

 ثٱٺز ثألرث٫ دٖٺش ٳمٴء دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١ش
   
فذعٮج ٦ّٸ دو٬ فؾوش فوذعٮج ث٥ٴ٥ٺوذ دو٬ ٩غو٨٦ ّو٬ ٩ْجٳٹوز دو٬ ٹقٺوٶ           [  200]  

ال ث٥قذٙٸ ٬ّ ث٥ضٱشٷ ٬ّ أدٸ ٱشٹوشر ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣        
 ٹؤر٫ إال ٩ضٴمب 

   
فذعٮج ٹقٺٶ د٬ ٩ٴعٶ فذعٮج ّذذ ثهلل دو٬ ٳٱوخ ّو٬ ٹوٴ٭ظ ّو٬ دو٬       [  201]  
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ال ٹٮجدٷ دج٥قالر إال ٩ضٴمب ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٱوزث     ٱشٹشر ؽٲجح ٝج٣ ٝج٣ أدٴ 
أفـ ٬٩ ث٥قذٹظ ثألٳ٣ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳفذٹظ أدٸ ٱشٹشر ٨٥ ٹشْٰٙ د٬ ٳٱوخ  
ٳٱووٴ أفووـ ٩وو٬ فووذٹظ ث٥ٴ٥ٺووذ دوو٬ ٩غوو٨٦ ٳث٥ضٱووشٷ ٥وو٨ ٹغوو٪ِ ٩وو٬ أدووٸ ٱشٹووشر    
ٳثخض٦٘ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٙٸ ثألرث٫ ٦ّوٶ ٕٺوش ٳموٴء ٢ٙشٱوٰ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٳدوٰ         

قجٛ ٳسخوـ ٙوٸ ر٥و٠ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ عوٚٺج٫          ٹٞٴ٣ ث٥ؾوجْٙٸ ٳإعو  
 ث٥غٴسٷ ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳأف٪ذ 

   
 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ثإل٩ج٧ أفٜ دجإلٝج٩ز 

   
فذعٮج ٹقٺٶ د٬ ٩ٴعٶ فذعٮج ّذوذ ث٥وشصثٛ أخذش٭وج إعوشثةٺ٤ أخذش٭وٸ      [  202]  

١وج٫ ٩وؤر٫ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل     ع٪جٟ د٬ فشح عو٪ِ ؽوجدش دو٬ عو٪شر ٹٞوٴ٣      
ٙووال ٹٞووٺ٨ فضووٶ إرث سأٵ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝووذ  ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٹ٪ٲوو٤

خشػ أٝج٧ ث٥قالر فٺ٬ ٹشثٯ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فوذٹظ ؽوجدش دو٬ عو٪شر ٱوٴ فوذٹظ       
فغ٬ فقٺـ ٳفذٹظ إعشثةٺ٤ ٬ّ عو٪جٟ ال ٭ْشٙوٰ إال ٩و٬ ٱوزث ث٥ٴؽوٰ ٳٱ٢وزث       

 ٝج٣ دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ إ٫ ث٥٪ؤر٫ أ٠٦٩ دجألرث٫ ٳثإل٩ج٧ أ٠٦٩ دجإلٝج٩ز 
   

 جء ٙٸ ثألرث٫ دج٦٥ٺ٤ دجح ٩ج ؽ
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ث٦٥ٺظ ٬ّ د٬ ؽٲجح ّو٬ عوج٨٥ ّو٬ أدٺوٰ أ٫ ث٥ٮذوٸ      [  203]  

إ٫ دالال ٹؤر٫ د٦ٺ٤ ٦٢ٙٴث ٳثؽشدٴث فضٶ صغ٪ْٴث صأرٹ٬ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 
د٬ أ٧ ٢٩ضٴ٧ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ د٬ ٩غوْٴد ٳّجةؾوز ٳأ٭ٺغوز ٳأ٭وظ     

غووٶ فووذٹظ دوو٬ ّ٪ووش فووذٹظ فغوو٬ فووقٺـ ٳٝووذ  ٳأدووٸ رس ٳعوو٪شر ٝووج٣ أدووٴ ّٺ
ثخض٦٘ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٙٸ ثألرث٫ دج٦٥ٺ٤ ٙٞج٣ دْل أٱ٤ ث٦ْ٥و٨ إرث أر٫ ث٥٪وؤر٫ دج٦٥ٺو٤    
أؽضأٯ ٳال ٹْٺذ ٳٱٴ ٝٴ٣ ٩ج٠٥ ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳث٥ؾوجْٙٸ ٳأف٪وذ ٳإعوقجٛ ٳٝوج٣     
دْل أٱ٤ ث٨٦ْ٥ إرث أر٫ د٦ٺ٤ أّوجد ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳسٳٵ ف٪وجد دو٬        

٬ ٭جِٙ ٬ّ د٬ ّ٪ش أ٫ دالال أر٫ د٦ٺ٤ ٙأ٩شٯ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل  ع٦٪ز ٬ّ أٹٴح ّ
٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٫ ٹٮووجدٷ إ٫ ث٥ْذووذ ٭ووج٧ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٱووزث فووذٹظ ٕٺووش ٩قٚووٴً     
ٳث٥ققٺـ ٩ج سٳٵ ّذٺذ ثهلل د٬ ّ٪ش ٳٕٺشٯ ّو٬ ٭وجِٙ ّو٬ دو٬ ّ٪وش أ٫ ث٥ٮذوٸ       
ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ إ٫ دالال ٹؤر٫ د٦ٺ٤ ٦٢ٙٴث ٳثؽوشدٴث فضوٶ ٹوؤر٫ دو٬ أ٧     
٢٩ضٴ٧ ٝج٣ ٳسٳٵ ّذذ ث٥ْضٹض د٬ أدٸ سٳثد ٬ّ ٭جِٙ أ٫ ٩ؤر٭وج ٥ْ٪وش أر٫ د٦ٺو٤    
ٙأ٩شٯ ّ٪ش أ٫ ٹْٺذ ثألرث٫ ٳٱزث ال ٹقـ أٹنج أل٭ٰ ٬ّ ٭جِٙ ٬ّ ّ٪وش ٩ٮٞيوِ   
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ٳ٤ْ٥ ف٪جد د٬ ع٦٪ز أسثد ٱزث ث٥قذٹظ ٳث٥قوقٺـ سٳثٹوز ّذٺوذ ثهلل ٳٕٺوش ٳثفوذ      
ٸ فو٦ٶ ثهلل  ٬ّ ٭جِٙ ّو٬ دو٬ ّ٪وش ٳث٥ضٱوشٷ ّو٬ عوج٨٥ ّو٬ دو٬ ّ٪وش أ٫ ث٥ٮذو          

٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝووج٣ إ٫ دووالال ٹووؤر٫ د٦ٺوو٤ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳ٥ووٴ ١ووج٫ فووذٹظ ف٪ووجد      
فقٺقج ٨٥ ٹ٬٢ ٥ٲزث ث٥قذٹظ ٩ْٮٶ إر ٝج٣ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ إ٫     
دالال ٹؤر٫ د٦ٺ٤ ٙئ٭٪ج أ٩شٱ٨ ٙٺ٪ج ٹغضٞذ٤ ٙٞج٣ إ٫ دالال ٹؤر٫ د٦ٺ٤ ٳ٥ٴ أ٭ٰ أ٩شٯ 

ش ٨٥ ٹٞو٤ إ٫ دوالال ٹوؤر٫ د٦ٺو٤ ٝوج٣ ٦ّوٸ       دئّجدر ثألرث٫ فٺ٬ أر٫ ٝذ٤ ى٦ٴُ ث٥ٚؾ
د٬ ث٥٪ذٹٮٸ فذٹظ ف٪جد د٬ ع٦٪ز ٬ّ أٹٴح ٬ّ ٭وجِٙ ّو٬ دو٬ ّ٪وش ّو٬ ث٥ٮذوٸ       

 ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٱٴ ٕٺش ٩قٚٴً ٳأخيأ ٙٺٰ ف٪جد د٬ ع٦٪ز 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز ث٥خشٳػ ٬٩ ث٥٪غؾذ دْذ ثألرث٫ 
   
دشثٱٺ٨ د٬ ث٥٪ٲجؽش ٬ّ أدوٸ  فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺِ ٬ّ عٚٺج٫ ٬ّ إ[  204]  

ٝج٣ خشػ سؽ٤ ٬٩ ث٥٪غؾذ دْذ ٩وج أر٫ ٙٺوٰ دج٥ْقوش ٙٞوج٣ أدوٴ ٱشٹوشر       ث٥ؾْغجء 
أ٩ج ٱزث ٙٞذ ّقٶ أدج ث٥ٞجع٨ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ ث٥ذوجح        
٬ّ ّغ٪ج٫ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ أدٸ ٱشٹشر فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳ٦ّوٶ ٱوزث      

ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳ٬٩ دْذٱ٨ أ٫ ال ث٥ْ٪٤ ّٮذ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ 
ٹخشػ أفذ ٬٩ ث٥٪غؾذ دْذ ثألرث٫ إال ٬٩ ّزس أ٫ ٹ٢وٴ٫ ٦ّوٶ ٕٺوش ٳموٴء أٳ     
أ٩ش ال دذ ٩ٮٰ ٳٹشٳٵ ٬ّ إدشثٱٺ٨ ث٥ٮخْٸ أ٭وٰ ٝوج٣ ٹخوشػ ٩وج ٥و٨ ٹأخوز ث٥٪وؤر٫        
ٙووٸ ثإلٝج٩ووز ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳٱووزث ّٮووذ٭ج ٥٪وو٬ ٥ووٰ ّووزس ٙووٸ ث٥خووشٳػ ٩ٮووٰ ٳأدووٴ   

عٴد ٳٱٴ ٳث٥ذ أؽْظ د٬ أدٸ ث٥ؾْغجء ٳٝذ سٳٵ أؽوْظ  ث٥ؾْغجء ثع٪ٰ ع٦ٺ٨ د٬ أ
 د٬ أدٸ ث٥ؾْغجء ٱزث ث٥قذٹظ ٬ّ أدٺٰ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ثألرث٫ ٙٸ ث٥غٚش 

   
فذعٮج ٩ق٪ٴد د٬ ٕٺال٫ فذعٮج ٳ١ٺِ ٬ّ عٚٺج٫ ٬ّ خج٥ذ ث٥قزثء ٬ّ [  205]  

ٝوذ٩ش ٦ّوٶ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ      أدٸ ٝالدز ٬ّ ٩ج٠٥ دو٬ ث٥قوٴٹشط ٝوج٣    
أ٭ج ٳثد٬ ٨ّ ٥ٸ ٙٞج٣ ٥ٮج إرث عوجٙشص٪ج ٙأر٭وج ٳأٝٺ٪وج ٳ٥ٺؤ٢٩٪وج أ١ذش١٪وج ٝوج٣        ٳع٨٦

أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٺٰ ّٮذ أ١غش أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ثخضوجسٳث    
ثألرث٫ ٙووٸ ث٥غووٚش ٳٝووج٣ دْنووٲ٨ صؾووضا ثإلٝج٩ووز إ٭٪ووج ثألرث٫ ٦ّووٶ ٩وو٬ ٹشٹووذ أ٫  

 ٹؾ٪ِ ث٥ٮجط ٳث٥ٞٴ٣ ثألٳ٣ أفـ ٳدٰ ٹٞٴ٣ أف٪ذ ٳإعقجٛ 
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 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٙن٤ ثألرث٫ 
   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ف٪ٺذ ث٥شثصٷ فذعٮج أدٴ ص٪ٺ٦وز فوذعٮج أدوٴ ف٪وضر ّو٬      [  206]  

٩و٬ أر٫  ؽجدش ّو٬ ٩ؾجٱوذ ّو٬ دو٬ ّذوجط أ٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣           
عذِ عٮٺ٬ ٩قضغذج ١ضذش ٥ٰ دشثءر ٬٩ ث٥ٮجس ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذوذ  

جٳٹز ٳأ٭ظ ٳأدٸ ٱشٹشر ٳأدٸ عْٺذ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ    ثهلل د٬ ٩غْٴد ٳعٴدج٫ ٳ٩ْ
فذٹظ د٬ ّذجط فذٹظ ٕشٹخ ٳأدٴ ص٪ٺ٦ز ثع٪ٰ ٹقٺوٶ دو٬ ٳثموـ ٳأدوٴ ف٪وضر      
ث٥غ٢شٷ ثع٪ٰ ٩ق٪ذ د٬ ٩ٺ٪ٴ٫ ٳؽوجدش دو٬ ٹضٹوذ ث٥ؾْٚوٸ موْٚٴٯ صش١وٰ ٹقٺوٶ        
د٬ عْٺذ ٳّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ٩ٲذٷ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ع٪ْش ث٥ؾجسٳد ٹٞٴ٣ عو٪ْش  

ؾْٚٸ ٢٥ج٫ أٱ٤ ث٢٥ٴٙز دٖٺش فوذٹظ ٳ٥وٴال ف٪وجد ٢٥وج٫     ٳ١ٺْج ٹٞٴ٣ ٥ٴال ؽجدش ث٥
 أٱ٤ ث٢٥ٴٙز دٖٺش ٰٙٞ 

   
 دجح ٩ج ؽجء أ٫ ثإل٩ج٧ مج٬٩ ٳث٥٪ؤر٫ ٩ؤص٪٬ 

   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج أدٴ ثألفٴؿ ٳأدٴ ٩ْجٳٹوز ّو٬ ثألّ٪وؼ ّو٬ أدوٸ      [  207]  

ثإل٩وج٧ موج٬٩   فج٥ـ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦    
٩ؤص٪٬ ث٦٥ٲ٨ أسؽذ ثألة٪ز ٳثٕٚش ٦٥٪ؤر٭ٺ٬ ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ ث٥ذوجح     ٳث٥٪ؤر٫ 

٬ّ ّجةؾز ٳعٲ٤ د٬ عْذ ٳّٞذز د٬ ّج٩ش ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ أدوٸ ٱشٹوشر      
سٳثٯ عووٚٺج٫ ث٥غووٴسٷ ٳفٚووـ دوو٬ ٕٺووجط ٳٕٺووش ٳثفووذ ّوو٬ ثألّ٪ووؼ ّوو٬ أدووٸ    
فج٥ـ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳسٳٵ أعوذجه دو٬ ٩ق٪وذ    

ؼ ٝج٣ فذعش ٬ّ أدوٸ فوج٥ـ ّو٬ أدوٸ ٱشٹوشر ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل         ٬ّ ثألّ٪
٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳسٳٵ ٭ووجِٙ دوو٬ عوو٦ٺ٪ج٫ ّوو٬ ٩ق٪ووذ دوو٬ أدووٸ فووج٥ـ ّوو٬ أدٺووٰ ّوو٬  
ّجةؾز ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٱزث ث٥قذٹظ ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ ٳعو٪ْش أدوج    
صسّز ٹٞٴ٣ فذٹظ أدٸ فج٥ـ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر أفـ ٬٩ فذٹظ أدٸ فج٥ـ ٬ّ 

ٴ ّٺغٶ ٳع٪ْش ٩ق٪ذث ٹٞٴ٣ فذٹظ أدٸ فج٥ـ ٬ّ ّجةؾز أفـ ّجةؾز ٝج٣ أد
ٳر١ش ٬ّ ٦ّٸ د٬ ث٥٪ذٹٮٸ أ٭ٰ ٨٥ ٹغذش فذٹظ أدٸ فوج٥ـ ّو٬ أدوٸ ٱشٹوشر ٳال     

 فذٹظ أدٸ فج٥ـ ٬ّ ّجةؾز ٙٸ ٱزث 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٩ج ٹٞٴ٣ ث٥شؽ٤ إرث أر٫ ث٥٪ؤر٫ 
   
٣ فووذعٮج إعووقجٛ دوو٬ ٩ٴعووٶ ثأل٭قووجسٷ فووذعٮج ٩ْوو٬ فووذعٮج ٩ج٥وو٠ ٝووج   [  208]  
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ٳفذعٮج ٝضٺذز ٬ّ ٩ج٠٥ ٬ّ ث٥ضٱشٷ ٬ّ ّيجء د٬ ٹضٹوذ ث٦٥ٺغوٸ ّو٬ أدوٸ عوْٺذ      
إرث ع٪ْض٨ ث٥ٮوذثء ٙٞٴ٥وٴث ٩غو٤ ٩وج ٹٞوٴ٣      ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 

ث٥٪ؤر٫ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أدٸ سثِٙ ٳأدٸ ٱشٹوشر ٳأ٧ فذٺذوز ٳّذوذ    
أ٭وظ ٳ٩ْجٳٹوز ٝوج٣ أدوٴ      ثهلل د٬ ّ٪وشٳ ٳّذوذ ثهلل دو٬ سدٺْوز ٳّجةؾوز ٳ٩ْوجر دو٬       

ّٺغٶ فذٹظ أدٸ عْٺذ فذٹظ فغو٬ فوقٺـ ٳٱ٢وزث سٳٵ ٩ْ٪وش ٳٕٺوش ٳثفوذ       
٬ّ ث٥ضٱشٷ ٩غو٤ فوذٹظ ٩ج٥و٠ ٳسٳٵ ّذوذ ث٥وشف٪٬ دو٬ إعوقجٛ ّو٬ ث٥ضٱوشٷ          
ٱزث ث٥قذٹظ ٬ّ عْٺذ د٬ ث٥٪غوٺخ ّو٬ أدوٸ ٱشٹوشر ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ         

 ٳع٨٦ ٳسٳثٹز ٩ج٠٥ أفـ 
   

 ث٥٪ؤر٫ ٦ّٶ ثألرث٫ أؽشث  دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز أ٫ ٹأخز
   
فذعٮج ٱٮجد فوذعٮج أدوٴ صدٺوذر ٳٱوٴ ّذغوش دو٬ ث٥ٞجعو٨ ّو٬ أؽوْظ ّو٬           [  209]  

إ٫ ٩و٬ آخوش ٩وج ّٲوذ إ٥وٸ سعوٴ٣ ثهلل       ث٥قغ٬ ّو٬ ّغ٪وج٫ دو٬ أدوٸ ث٥ْوجؿ ٝوج٣       
ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ أ٫ ثصخوز ٩ؤر٭وج ال ٹأخوز ٦ّوٶ أرث٭وٰ أؽوشث ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ           

٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮوذ أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ١شٱوٴث أ٫     فذٹظ ّغ٪ج٫ فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳث٥ْ٪
 ٹأخز ث٥٪ؤر٫ ٦ّٶ ثألرث٫ أؽشث ٳثعضقذٴث ٦٥٪ؤر٫ أ٫ ٹقضغخ ٙٸ أرث٭ٰ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٩ج ٹٞٴ٣ ث٥شؽ٤ إرث أر٫ ث٥٪ؤر٫ ٬٩ ث٥ذّجء 

   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ث٦٥ٺظ ٬ّ ث٥ق٢ٺ٨ د٬ ّذوذ ثهلل دو٬ ٝوٺظ ّو٬ ّوج٩ش      [  210]  

٩و٬  ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣     د٬ عْذ ٬ّ عْذ د٬ أدٸ ٳٝجؿ ٬ّ سعٴ٣
ٝووج٣ فووٺ٬ ٹغوو٪ِ ث٥٪ووؤر٫ ٳأ٭ووج أؽووٲذ أ٫ ال إ٥ووٰ إال ثهلل ٳفووذٯ ال ؽووشٹ٠ ٥ووٰ ٳأ٫     
٩ق٪ذث ّذذٯ ٳسعٴ٥ٰ سمٺش دجهلل سدج ٳد٪ق٪ذ سعوٴال ٳدجإلعوال٧ دٹٮوج ٕٚوش ٥وٰ      
ر٭ذٰ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٕشٹوخ ال ٭ْشٙوٰ إال ٩و٬ فوذٹظ     

 ثهلل د٬ ٝٺظ ث٦٥ٺظ د٬ ٬ّ ف٢ٺ٨ د٬ ّذذ 
   

 دجح ٩ٮٰ آخش 
   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ عٲ٤ د٬ ّغ٢ش ث٥ذٖوذثدٷ ٳإدوشثٱٺ٨ دو٬ ٹْٞوٴح ٝوجال      [  211]  

فذعٮج ٦ّٸ د٬ ّٺوجػ ث٥ق٪قوٸ فوذعٮج ؽوْٺخ دو٬ أدوٸ ف٪وضر فوذعٮج ٩ق٪وذ دو٬           
٬٩ ٝوج٣  ث٥٪ٮ٢ذس ٬ّ ؽجدش د٬ ّذذ ثهلل ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 
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ح ٱووزٯ ث٥ووذّٴر ث٥ضج٩ووز ٳث٥قووالر ث٥ٞجة٪ووز آس ٩ق٪ووذث   فووٺ٬ ٹغوو٪ِ ث٥ٮووذثء ث٦٥ٲوو٨ س 
ث٥ٴعٺ٦ز ٳث٥ٚنٺ٦ز ٳثدْغٰ ٩ٞج٩ج ٩ق٪ٴدث ث٥وزٷ ٳّذصوٰ إال ف٦وش ٥وٰ ث٥ؾوٚجّز ٹوٴ٧       
ث٥ٞٺج٩ووز ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ ؽووجدش فووذٹظ فووقٺـ فغوو٬ ٕشٹووخ ٩وو٬ فووذٹظ 
٩ق٪ذ د٬ ث٥٪ٮ٢ذس ال ٭٨٦ْ أفذث سٳثٯ ٕٺش ؽْٺخ دو٬ أدوٸ ف٪وضر ّو٬ ٩ق٪وذ دو٬       

 ر ثع٪ٰ دٹٮجس ث٥٪ٮ٢ذس ٳأدٴ ف٪ض
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ أ٫ ث٥ذّجء ال ٹشد دٺ٬ ثألرث٫ ٳثإلٝج٩ز 
   
فذعٮج ٩ق٪ٴد د٬ ٕٺال٫ فذعٮج ٳ١ٺِ ٳّذذ ث٥وشصثٛ ٳأدوٴ أف٪وذ ٳأدوٴ     [  212]  

٭ْٺ٨ ٝج٥ٴث فذعٮج عٚٺج٫ ٬ّ صٹذ ث٥ْ٪ٸ ٬ّ أدٸ إٹجط ٩ْجٳٹز د٬ ٝوشر ّو٬ أ٭وظ    
ذّجء ال ٹوشد دوٺ٬ ثألرث٫   ث٥و د٬ ٩ج٥و٠ ٝوج٣ ٝوج٣ سعوٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦        

ٳثإلٝج٩ز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ أ٭ظ فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝذ سٳثٯ أدوٴ إعوقجٛ   
ث٥ٲ٪ذث٭ٸ ٬ّ دشٹذ د٬ أدٸ ٩شٹ٨ ٬ّ أ٭ظ ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٩غو٤    

 ٱزث 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٨١ ٙشك ثهلل ٦ّٶ ّذجدٯ ٬٩ ث٥ق٦ٴثس 
   
ّذوذ ث٥وشصثٛ أخذش٭وج ٩ْ٪وش     فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ٹقٺٶ ث٥ٮٺغجدٴسٷ فذعٮج [  213]  

ٙشموش ٦ّوٶ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦       ٬ّ ث٥ضٱشٷ ٬ّ أ٭ظ د٬ ٩ج٠٥ ٝج٣ 
٥ٺ٦ووز أعووشٷ دووٰ ث٥قوو٦ٴثس خ٪غووٺ٬ عوو٨ ٭ٞقووش فضووٶ ؽ٦ْووش خ٪غووج عوو٨ ٭ووٴدٷ ٹووج  
٩ق٪ذ إ٭ٰ ال ٹذذ٣ ث٥ٞٴ٣ ٥ذٷ ٳإ٫ ٠٥ دٲزٯ ث٥خ٪ظ خ٪غٺ٬ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذوجح ّو٬   

ٳأدووٸ ٝضوووجدر ٳ٩ج٥وو٠ دووو٬    ّذووجدر دوو٬ ث٥قوووج٩ش ٳى٦قووز دوو٬ ّذٺوووذ ثهلل ٳأدووٸ رس     
فْقْز ٳأدٸ عْٺذ ث٥خذسٷ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ أ٭ظ فذٹظ فغ٬ فوقٺـ  

 ٕشٹخ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٙن٤ ث٥ق٦ٴثس ث٥خ٪ظ 
   
فذعٮج ٦ّٸ د٬ فؾش أخذش٭ج إع٪جّٺ٤ د٬ ؽْٚش ّو٬ ث٥ْوالء دو٬ ّذوذ     [  214]  

ث٥ووشف٪٬ ّوو٬ أدٺووٰ ّوو٬ أدووٸ ٱشٹووشر أ٫ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝووج٣     
٥ق٦ٴثس ث٥خ٪ظ ٳث٥ؾ٪ْز إ٥ٶ ث٥ؾ٪ْز ١ٚوجسثس ٥٪وج دٺوٮٲ٬ ٩وج ٥و٨ صٖوؼ ث٢٥ذوجةش        ث

ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ؽجدش ٳأ٭ظ ٳفٮ٦َوز ثألعوٺذٷ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ أدوٸ        
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 ٱشٹشر فذٹظ فغ٬ فقٺـ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٙن٤ ث٥ؾ٪جّز 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ّذذر ٬ّ ّذٺذ ثهلل د٬ ّ٪ش ٬ّ ٭جِٙ ٬ّ دو٬ ّ٪وش   [  215]  

فووالر ث٥ؾ٪جّووز صٚنو٤ ٦ّووٶ فووالر  ٣ ٝووج٣ سعوٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعو٨٦   ٝوج 
ث٥شؽ٤ ٳفوذٯ دغوذِ ٳّؾوشٹ٬ دسؽوز ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ّذوذ ثهلل دو٬ ٩غوْٴد            
ٳأدٸ د٬ ١ْخ ٳ٩ْجر د٬ ؽذ٤ ٳأدٸ عْٺذ ٳأدٸ ٱشٹشر ٳأ٭ظ د٬ ٩ج٠٥ ٝوج٣ أدوٴ   
ّٺغٶ فذٹظ د٬ ّ٪ش فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٱ٢زث سٳٵ ٭جِٙ ٬ّ د٬ ّ٪ش ٬ّ 

ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ أ٭وٰ ٝوج٣ صٚنو٤ فوالر ث٥ؾ٪ٺوِ ٦ّوٶ فوالر ث٥شؽو٤            ث٥ٮذٸ
ٳفذٯ دغذِ ٳّؾشٹ٬ دسؽز ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳّج٩وز ٩و٬ سٳٵ ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ      
 ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ إ٭٪ج ٝج٥ٴث خ٪ظ ٳّؾشٹ٬ إال د٬ ّ٪ش ٙئ٭ٰ ٝج٣ دغذِ ٳّؾشٹ٬ 

   
دو٬  فذعٮج إعقجٛ د٬ ٩ٴعٶ ثأل٭قجسٷ فذعٮج ٬ْ٩ فوذعٮج ٩ج٥و٠ ّو٬    [  216]  

ؽووٲجح ّوو٬ عووْٺذ دوو٬ ث٥٪غووٺخ ّوو٬ أدووٸ ٱشٹووشر أ٫ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ 
إ٫ فووالر ث٥شؽوو٤ ٙووٸ ث٥ؾ٪جّووز صضٹووذ ٦ّووٶ فووالصٰ ٳفووذٯ دخ٪غووز       ٳعوو٨٦ ٝووج٣  

 ٳّؾشٹ٬ ؽضءث ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٺ٪٬ ٹغ٪ِ ث٥ٮذثء ٙال ٹؾٺخ 
   
دشٝج٫ ٬ّ ٹضٹذ د٬ ثألف٨ ٬ّ فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ٳ١ٺِ ٬ّ ؽْٚش د٬ [  217]  

٥ٞوذ ٱ٪٪وش أ٫ آ٩وش ٙضٺضوٸ أ٫     أدٸ ٱشٹشر ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣       
ٹؾ٪ْٴث فض٧ ث٥قيخ عو٨ آ٩وش دج٥قوالر ٙضٞوج٧ عو٨ أفوشٛ ٦ّوٶ أٝوٴث٧ ال ٹؾوٲذٳ٫          
ث٥قالر ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ ٩غوْٴد ٳأدوٸ ث٥وذسدثء ٳثدو٬     

أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ أدوٸ ٱشٹوشر فوذٹظ فغو٬        ّذجط ٳ٩ْجر د٬ أ٭ظ ٳؽجدش ٝوج٣  
فقٺـ ٳٝذ سٳٷ ٬ّ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ أ٭ٲو٨   
ٝج٥ٴث ٬٩ ع٪ِ ث٥ٮذثء ٨٦ٙ ٹؾوخ ٙوال فوالر ٥وٰ ٳٝوج٣ دْول أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ٱوزث ٦ّوٶ           

 ث٥ض٦ٖٺٌ ٳث٥ضؾذٹذ ٳال سخقز ألفذ ٙٸ صشٟ ث٥ؾ٪جّز إال ٬٩ ّزس 
   
٬ّ سؽ٤ ٹقٴ٧ ث٥ٮٲوجس ٳٹٞوٴ٧ ث٦٥ٺو٤ ال     ٳعت٤ د٬ ّذجطٝج٣ ٩ؾجٱذ [  218]  

ٹؾٲذ ؽ٪ْز ٳال ؽ٪جّز ٝج٣ ٱٴ ٙٸ ث٥ٮجس ٝج٣ فذعٮج دز٠٥ ٱٮجد فوذعٮج ث٥٪قوجسدٸ   
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٬ّ ٥ٺظ ٬ّ ٩ؾجٱذ ٝج٣ ٳ٩ْٮٶ ث٥قوذٹظ أ٫ ال ٹؾوٲذ ث٥ؾ٪جّوز ٳث٥ؾ٪ْوز سٕذوز      
 ّٮٲج ٳثعضخٚجٙج دقٞٲج ٳصٲجٳ٭ج دٲج 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹق٦ٸ ٳفذٯ ع٨ ٹذسٟ ث٥ؾ٪جّز 

   
فذعٮج أف٪ذ د٬ ٩ٮٺِ فذعٮج ٱؾٺ٨ أخذش٭ج ٹ٦ْٶ د٬ ّيجء فوذعٮج ؽوجدش   [  219]  

ؽوٲذس ٩وِ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ      د٬ ٹضٹوذ دو٬ ثألعوٴد ث٥ْوج٩شٷ ّو٬ أدٺوٰ ٝوج٣        
ٳعوو٨٦ فؾضووٰ ٙقوو٦ٺش ٩ْووٰ فووالر ث٥قووذـ ٙووٸ ٩غووؾذ ث٥خٺوو٘ ٝووج٣ ٦ٙ٪ووج ٝنووٶ     

٦ٸ دٲ٪وج  فالصٰ ٳث٭قشٗ إرث ٱٴ دشؽ٦ٺ٬ ٙٸ أخشٵ ث٥ٞٴ٧ ٨٥ ٹق٦ٺج ٩ْٰ ٙٞج٣ ّ
ٙؾب دٲ٪ج صشّذ ٙشثةقٲ٪ج ٙٞج٣ ٩ج ٩ٮ٢ْ٪وج أ٫ صقو٦ٺج ٩ْٮوج ٙٞوجال ٹوج سعوٴ٣ ثهلل       
إ٭ج ١ٮج ٝوذ فو٦ٺٮج ٙوٸ سفج٥ٮوج ٝوج٣ ٙوال صْٚوال إرث فو٦ٺض٪ج ٙوٸ سفج٢٥٪وج عو٨ أصٺض٪وج             
٩غؾذ ؽ٪جّز ٙق٦ٺج ٩ْٲ٨ ٙئ٭ٲج ٢٥٪ج ٭ج٦ٙز ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ٩قؾو٬ ث٥وذٹ٦ٸ       

دو٬ ثألعوٴد فوذٹظ فغو٬ فوقٺـ       ٳٹضٹذ د٬ ّج٩ش ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ ٹضٹوذ    
ٳٱٴ ٝٴ٣ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٳدٰ ٹٞوٴ٣ عوٚٺج٫ ث٥غوٴسٷ ٳث٥ؾوجْٙٸ ٳأف٪وذ      
ٳإعوقجٛ ٝووج٥ٴث إرث فوو٦ٶ ث٥شؽوو٤ ٳفووذٯ عوو٨ أدسٟ ث٥ؾ٪جّووز ٙئ٭ووٰ ٹْٺووذ ث٥قوو٦ٴثس  
٦١ٲج ٙٸ ث٥ؾ٪جّز ٳإرث ف٦ٶ ث٥شؽ٤ ث٥٪ٖشح ٳفذٯ ع٨ أدسٟ ث٥ؾ٪جّز ٝج٥ٴث ٙئ٭وٰ  

 ٸ ف٦ٶ ٳفذٯ ٱٸ ث٥٪٢ضٴدز ّٮذٱ٨ ٹق٦ٺٲج ٩ْٲ٨ ٳٹؾِٚ دش١ْز ٳث٥ض
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥ؾ٪جّز ٙٸ ٩غؾذ ٝذ ف٦ٸ ٙٺٰ ٩شر 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج ّذذر ٬ّ عْٺذ د٬ أدٸ ّشٳدز ٬ّ ع٦ٺ٪ج٫ ث٥ٮجؽٸ [  220]  

ث٥ذقشٷ ٬ّ أدٸ ث٥٪ضٴ٤١ ٬ّ أدٸ عْٺذ ٝج٣ ؽجء سؽ٤ ٳٝوذ فو٦ٶ سعوٴ٣ ثهلل    
ٙٞج٧ سؽ٤ ٙقو٦ٶ ٩ْوٰ ٝوج٣ ٳٙوٸ      أٹ٨٢ ٹضؾش ٦ّٶ ٱزثف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٞج٣ 

ث٥ذجح ٬ّ أدٸ أ٩ج٩ز ٳأدٸ ٩ٴعٶ ٳث٥ق٨٢ د٬ ّ٪ٺش ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳفذٹظ أدٸ 
عْٺذ فذٹظ فغ٬ ٳٱٴ ٝٴ٣ ٕٺش ٳثفذ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ 
ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳٕٺشٱ٨ ٬٩ ث٥ضجدْٺ٬ ٝوج٥ٴث ال دوأط أ٫ ٹقو٦ٸ ث٥ٞوٴ٧ ؽ٪جّوز ٙوٸ       

٣ أف٪وذ ٳإعوقجٛ ٳٝوج٣ آخوشٳ٫ ٩و٬ أٱو٤       ٩غؾذ ٝذ فو٦ٶ ٙٺوٰ ؽ٪جّوز ٳدوٰ ٹٞوٴ     
ث٨٦ْ٥ ٹق٦ٴ٫ ٙشثدٵ ٳدٰ ٹٞٴ٣ عٚٺج٫ ٳثد٬ ث٥٪ذجسٟ ٳ٩ج٠٥ ٳث٥ؾجْٙٸ ٹخضوجسٳ٫  
ث٥قالر ٙشثدٵ ٳع٦ٺ٨ ث٥ٮجؽٸ دقشٷ ٳٹٞوج٣ عو٦ٺ٪ج٫ دو٬ ثألعوٴد ٳأدوٴ ث٥٪ضٴ١و٤       

 ثع٪ٰ ٦ّٸ د٬ دثٳد 
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 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٙن٤ ث٥ْؾجء ٳث٥ٚؾش ٙٸ ث٥ؾ٪جّز  
   
دو٬ ٕوٺال٫ فوذعٮج دؾوش دو٬ ث٥غوشٷ فوذعٮج عوٚٺج٫ ّو٬           فذعٮج ٩ق٪وٴد [  221]  

ّغ٪ج٫ د٬ ف٢ٺ٨ ٬ّ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ أدٸ ّ٪شر ٬ّ ّغ٪ج٫ دو٬ ّٚوج٫ ٝوج٣ ٝوج٣     
٬٩ ؽٲذ ث٥ْؾجء ٙٸ ؽ٪جّز ١ج٫ ٥ٰ ٝٺج٧ ٭قو٘  سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 

٥ٺ٦ز ٳ٬٩ ف٦ٶ ث٥ْؾجء ٳث٥ٚؾش ٙوٸ ؽ٪جّوز ١وج٫ ٥وٰ ١ٞٺوج٧ ٥ٺ٦وز ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح          
أدٸ ٱشٹشر ٳأ٭ظ ٳّ٪جسر د٬ سٳٹذز ٳؽٮذح ّذذ ثهلل دو٬ عوٚٺج٫   ٬ّ د٬ ّ٪ش ٳ

ث٥ذؾ٦ٸ ٳأدٸ د٬ ١ْخ ٳأدٸ ٩ٴعٶ ٳدشٹذر ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ ّغ٪ج٫ فذٹظ 
فغوو٬ فووقٺـ ٳٝووذ سٳٵ ٱووزث ث٥قووذٹظ ّوو٬ ّذووذ ث٥ووشف٪٬ دوو٬ أدووٸ ّ٪ووشر ّوو٬    

 ّغ٪ج٫ ٩ٴٝٴٙج ٳسٳٷ ٬٩ ٕٺش ٳؽٰ ٬ّ ّغ٪ج٫ ٩شٙٴّج 
   
عٮج ٹضٹوذ دو٬ ٱوجسٳ٫ أخذش٭وج دثٳد دو٬ أدوٸ       فذعٮج ٩ق٪ذ دو٬ دؾوجس فوذ   [  222]  

٩و٬  ٱٮذ ٬ّ ث٥قغ٬ ٬ّ ؽٮذح د٬ عٚٺج٫ ٬ّ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٝوج٣     
ف٦ٶ ث٥قذـ ٙٲٴ ٙٸ ر٩ز ثهلل ٙال صخٚشٳث ثهلل ٙوٸ ر٩ضوٰ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ       

 فغ٬ فقٺـ 
   
فذعٮج ّذجط ث٥ْٮذشٷ فذعٮج ٹقٺٶ د٬ ١غٺش أدٴ ٕغوج٫ ث٥ْٮذوشٷ ّو٬    [  223]  

٤ ث٢٥قج٣ ٬ّ ّذذ ثهلل د٬ أٳط ث٥خضثّٸ ٬ّ دشٹذر ثألع٦٪ٸ ّو٬ ث٥ٮذوٸ   إع٪جّٺ
دؾش ث٥٪ؾجةٺ٬ ٙٸ ث٨٦َ٥ إ٥ٶ ث٥٪غجؽذ دج٥ٮٴس ث٥ضوج٧ ٹوٴ٧   ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 

ث٥ٞٺج٩ز ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ ٱوزث فوذٹظ ٕشٹوخ ٩و٬ ٱوزث ث٥ٴؽوٰ ٩شٙوٴُ ٱوٴ فوقٺـ           
ٮذوٸ فو٦ٶ   ٩غٮذ ٳ٩ٴٝٴٗ أفقجح ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳ٨٥ ٹغوٮذ إ٥وٶ ث٥  

 ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ٙن٤ ث٥ق٘ ثألٳ٣ 
   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج ّذذ ث٥ْضٹوض دو٬ ٩ق٪وذ ّو٬ عوٲٺ٤ دو٬ أدوٸ فوج٥ـ         [  224]  

خٺش فوٚٴٗ  ٬ّ أدٺٰ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 
 ث٥شؽج٣ أٳ٥ٲج ٳؽوشٱج آخشٱوج ٳخٺوش فوٚٴٗ ث٥ٮغوجء آخشٱوج ٳؽوشٱج أٳ٥ٲوج ٝوج٣         

ٳٙووٸ ث٥ذووجح ّوو٬ ؽووجدش ٳثدوو٬ ّذووجط ٳثدوو٬ ّ٪ووش ٳأدووٸ عووْٺذ ٳأدووٸ ٳّجةؾووز         
ٳث٥ْشدجك د٬ عجسٹز ٳأ٭وظ ٝوج٣ أدوٴ ّٺغوٶ فوذٹظ أدوٸ ٱشٹوشر فوذٹظ فغو٬          
فووقٺـ ٳٝووذ سٳٷ ّوو٬ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٭ووٰ ١ووج٫ ٹغووضٖٚش ٦٥قوو٘    
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 ثألٳ٣ عالعج ٳ٦٥غج٭ٸ ٩شر 
   
ٮوجط ٹ٦ْ٪وٴ٫ ٩وج ٙوٸ ث٥ٮوذثء      ٥ٴ أ٫ ث٥ٳٝج٣ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ [  225]  

ٳث٥قوو٘ ثألٳ٣ عوو٨ ٥وو٨ ٹؾووذٳث إال أ٫ ٹغووضٲ٪ٴث ٦ّٺووٰ العووضٲ٪ٴث ٦ّٺووٰ ٝووج٣ فووذعٮج   
دز٠٥ إعقجٛ د٬ ٩ٴعٶ ثأل٭قجسٷ فذعٮج ٬ْ٩ فذعٮج ٩ج٥و٠ ّو٬ عو٪ٸ ّو٬ أدوٸ      

 فج٥ـ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٬ّ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٩غ٦ٰ 
   
 ٭قٴٯ ٳفذعٮج ٝضٺذز ٬ّ ٩ج٠٥ [  226]  

   
 ؽجء ٙٸ إٝج٩ز ث٥قٚٴٗ دجح ٩ج 

   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج أدٴ ّٴث٭وز ّو٬ عو٪جٟ دو٬ فوشح ّو٬ ث٥ٮْ٪وج٫ دو٬         [  227]  

١ووج٫ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٹغووٴٷ فووٚٴٙٮج ٙخووشػ ٹٴ٩ووج  دؾووٺش ٝووج٣ 
ٙشأٵ سؽال خجسؽج فذسٯ ٬ّ ث٥ٞٴ٧ ٙٞج٣ ٥ضغوٴ٫ فوٚٴ٨٢ٙ أٳ ٥ٺخوج٬ٚ٥ ثهلل دوٺ٬     

شر ٳث٥ذشثء ٳؽجدش د٬ ّذوذ ثهلل ٳأ٭وظ   ٳؽٴٱ٨٢ ٝج٣ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ؽجدش د٬ ع٪
ٳأدووٸ ٱشٹووشر ٳّجةؾووز ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ فووذٹظ ث٥ٮْ٪ووج٫ دوو٬ دؾووٺش فووذٹظ فغوو٬  
فووقٺـ ٳٝووذ سٳٷ ّوو٬ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٭ووٰ ٝووج٣ ٩وو٬ ص٪ووج٧ ث٥قووالر  
إٝج٩ز ث٥ق٘ ٳسٳٷ ٬ّ ّ٪ش أ٭ٰ ١ج٫ ٹٴ٤١ سؽجال دئٝج٩وز ث٥قوٚٴٗ ٙوال ٹ٢ذوش     

ّوو٬ ٦ّووٸ ٳّغ٪وووج٫ أ٭ٲ٪ووج ١ج٭وووج     فضووٶ ٹخذووش أ٫ ث٥قوووٚٴٗ ٝووذ ثعوووضٴس ٳسٳٷ   
 ٹضْجٱذث٫ ر٠٥ ٳٹٞٴال٫ ثعضٴٳث ٳ١ج٫ ٦ّٸ ٹٞٴ٣ صٞذ٧ ٹج ٙال٫ صأخش ٹج ٙال٫ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٥ٺ٦ٺٮٸ ٩ٮ٨٢ أٳ٥ٴ ثألفال٧ ٳث٥ٮٲٶ 

   
فذعٮج ٭قش دو٬ ٦ّوٸ ث٥ؾٲنو٪ٸ فوذعٮج ٹضٹوذ دو٬ صسٹوِ فوذعٮج خج٥وذ          [  228]  

هلل ٬ّ ث٥ٮذٸ فو٦ٶ ثهلل  ث٥قزثء ٬ّ أدٸ ٩ْؾش ٬ّ إدشثٱٺ٨ ٬ّ ٦ّٞ٪ز ٬ّ ّذذ ث
٥ٺ٦ٮووٸ ٩ووٮ٨٢ أٳ٥ووٴث ثألفووال٧ ٳث٥ٮٲووٶ عوو٨ ث٥ووزٹ٬ ٹ٦ووٴ٭ٲ٨ عوو٨ ث٥ووزٹ٬   ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٝووج٣ 

ٹ٦ٴ٭ٲ٨ ٳال صخض٦ٚوٴث ٙضخض٦و٘ ٦ٝوٴد٨٢ ٳإٹوج٨١ ٳٱٺؾوجس ثألعوٴثٛ ٝوج٣ ٳٙوٸ ث٥ذوجح          
ّوو٬ أدووٸ دوو٬ ١ْووخ ٳأدووٸ ٩غووْٴد ٳأدووٸ عووْٺذ ٳث٥ذووشثء ٳأ٭ووظ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ    

ٳٝوذ سٳٷ ّو٬ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل     فذٹظ د٬ ٩غْٴد فذٹظ فغ٬ فوقٺـ ٕشٹوخ   
٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٭ووٰ ١ووج٫ ٹْؾذووٰ أ٫ ٹ٦ٺووٰ ث٥٪ٲووجؽشٳ٫ ٳثأل٭قووجس ٥ٺقَٚووٴث ّٮووٰ ٝووج٣ 
ٳخج٥وذ ث٥قووزثء ٱووٴ خج٥ووذ دوو٬ ٩ٲووشث٫ ٹ٢ٮوٶ أدووج ث٥٪ٮووجص٣ ٝووج٣ ٳعوو٪ْش ٩ق٪ووذ دوو٬   
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إع٪جّٺ٤ ٹٞٴ٣ ٹٞج٣ إ٫ خج٥ذث ث٥قزثء ٩ج فزث ٭ْال ٝو إ٭٪ج ١ج٫ ٹؾ٦ظ إ٥وٶ فوزثء   
 ٪ٰ صٹجد د٬ ٦١ٺخ ٙٮغخ إ٥ٺٰ ٝج٣ ٳأدٴ ٩ْؾش ثع

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ١شثٱٺز ث٥ق٘ دٺ٬ ث٥غٴثسٷ 

   
فذعٮج ٱٮجد فوذعٮج ٳ١ٺوِ ّو٬ عوٚٺج٫ ّو٬ ٹقٺوٶ دو٬ ٱوج٭ب دو٬ ّوشٳر           [  229]  

فوو٦ٺٮج خ٦وو٘ أ٩ٺووش ٩وو٬ ثأل٩ووشثء    ث٥٪ووشثدٷ ّوو٬ ّذووذ ث٥ق٪ٺووذ دوو٬ ٩ق٪ووٴد ٝووج٣      
ٸ ٙجميش٭ج ث٥ٮجط ٙق٦ٺٮج دٺ٬ ث٥غجسٹضٺ٬ ٦ٙ٪ج ف٦ٺٮج ٝج٣ أ٭ظ دو٬ ٩ج٥و٠ ١ٮوج ٭ضٞو    

ٱزث ٦ّٶ ّٲذ سعٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ ٳٙوٸ ث٥ذوجح ّو٬ ٝوشر دو٬ إٹوجط          
ث٥٪ض٭ٸ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ أ٭ظ فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳٝذ ١شٯ ٝوٴ٧ ٩و٬ أٱو٤    
ث٨٦ْ٥ أ٫ ٹق٘ دوٺ٬ ث٥غوٴثسٷ ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ أف٪وذ ٳإعوقجٛ ٳٝوذ سخوـ ٝوٴ٧ ٩و٬           

 أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٙٸ ر٠٥ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥قالر خ٦٘ ث٥ق٘ ٳفذٯ 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج أدٴ ثألفٴؿ ٬ّ فقٺ٬ ٬ّ ٱال٣ د٬ ٹغجٗ ٝج٣ [  230]  

أخز صٹجد د٬ أدٸ ث٥ؾْذ دٺذٷ ٳ٭ق٬ دج٥شٝز ٙٞج٧ دٸ ٦ّوٸ ؽوٺن ٹٞوج٣ ٥وٰ ٳثدقوز      
د٬ ٩ْذذ ٬٩ دٮٸ أعذ ٙٞج٣ صٹجد فذعٮٸ ٱزث ث٥ؾٺن أ٫ سؽال ف٦ٶ خ٦٘ ث٥ق٘ 

٥قالر ٝوج٣  ٳفذٯ ٳث٥ؾٺن ٹغ٪ِ ٙأ٩شٯ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أ٫ ٹْٺذ ث
أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ٦ّٸ د٬ ؽٺذج٫ ٳثد٬ ّذجط ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳفوذٹظ    
ٳثدقز فذٹظ فغ٬ ٳٝذ ١شٯ ٝٴ٧ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ أ٫ ٹق٦ٸ ث٥شؽ٤ خ٦٘ ث٥ق٘ 
ٳفذٯ ٳٝج٥ٴث ٹْٺذ إرث ف٦ٶ خ٦٘ ث٥قو٘ ٳفوذٯ ٳدوٰ ٹٞوٴ٣ أف٪وذ ٳإعوقجٛ ٳٝوذ        

٣ عوٚٺج٫  ٝج٣ ٝٴ٧ ٬٩ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٹؾضةوٰ إرث فو٦ٶ خ٦و٘ ث٥قو٘ ٳفوذٯ ٳٱوٴ ٝوٴ       
ث٥غووٴسٷ ٳثدوو٬ ث٥٪ذووجسٟ ٳث٥ؾووجْٙٸ ٳٝووذ رٱووخ ٝووٴ٧ ٩وو٬ أٱوو٤ ث٢٥ٴٙووز إ٥ووٶ فووذٹظ  
ٳثدقز د٬ ٩ْذذ أٹنج ٝج٥ٴث ٬٩ ف٦ٶ خ٦٘ ث٥ق٘ ٳفوذٯ ٹْٺوذ ٩وٮٲ٨ ف٪وجد دو٬      
أدٸ ع٦ٺ٪ج٫ ٳثد٬ أدٸ ٥ٺ٦ٶ ٳٳ١ٺِ ٳسٳٵ فذٹظ فقوٺ٬ ّو٬ ٱوال٣ دو٬ ٹغوجٗ      

ز دو٬  ٕٺش ٳثفذ ٩غ٤ سٳثٹز أدٸ ثألفٴؿ ّو٬ صٹوجد دو٬ أدوٸ ث٥ؾْوذ ّو٬ ٳثدقو       
٩ْذذ ٳٙٸ فذٹظ فقٺ٬ ٩ج ٹذ٣ ٦ّٶ أ٫ ٱالال ٝذ أدسٟ ٳثدقوز ٳثخض٦و٘ أٱو٤    
ث٥قذٹظ ٙٸ ٱزث ٙٞج٣ دْنٲ٨ فذٹظ ّ٪شٳ دو٬ ٩وشر ّو٬ ٱوال٣ دو٬ ٹغوجٗ ّو٬        
ّ٪شٳ د٬ سثؽذ ٬ّ ٳثدقز د٬ ٩ْذوذ أفوـ ٳٝوج٣ دْنوٲ٨ فوذٹظ فقوٺ٬ ّو٬        
ٱال٣ د٬ ٹغجٗ ٬ّ صٹجد دو٬ أدوٸ ث٥ؾْوذ ّو٬ ٳثدقوز دو٬ ٩ْذوذ أفوـ ٝوج٣ أدوٴ           



     

 

 

Page 85 of 87 

 

ّلجزءا
 
رمذي لاألو

 
 سننّالت

ٳٱوزث ّٮوذٷ أفوـ ٩وو٬ فوذٹظ ّ٪وشٳ دو٬ ٩ووشر أل٭وٰ ٝوذ سٳٷ ٩و٬ ٕٺووش          ّٺغوٶ  
 فذٹظ ٱال٣ د٬ ٹغجٗ ٬ّ صٹجد د٬ أدٸ ث٥ؾْذ ٬ّ ٳثدقز 

   
فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ دؾجس فذعٮج ٩ق٪ذ د٬ ؽْٚش فذعٮج ؽْذز ّو٬ ّ٪وشٳ   [  231]  

أ٫ د٬ ٩وشر ّو٬ ٱوال٣ دو٬ ٹغوجٗ ّو٬ ّ٪وشٳ دو٬ سثؽوذ ّو٬ ٳثدقوز دو٬ ٩ْذوذ              
شٯ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ أ٫ ٹْٺووذ  سؽووال فوو٦ٶ خ٦وو٘ ث٥قوو٘ ٳفووذٯ ٙووأ٩ 

ث٥قالر ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ ٳعو٪ْش ث٥ؾوجسٳد ٹٞوٴ٣ عو٪ْش ٳ١ٺْوج ٹٞوٴ٣ إرث فو٦ٶ         
 ث٥شؽ٤ خ٦٘ ث٥ق٘ ٳفذٯ ٙئ٭ٰ ٹْٺذ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹق٦ٸ ٳ٩ْٰ سؽ٤ 

   
فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج دثٳد د٬ ّذذ ث٥شف٪٬ ث٥ْيجس ٬ّ ّ٪شٳ د٬ دٹٮوجس  [  232]  

ف٦ٺش ٩ِ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ  ّذجط ٬ّ د٬ ّذجط ٝج٣  ٬ّ ١شٹخ ٩ٴ٥ٶ د٬
ٳع٨٦ رثس ٥ٺ٦ز ٙٞ٪ش ٬ّ ٹغجسٯ ٙأخز سعٴ٣ ثهلل فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦ دشأعوٸ     
٩و٬ ٳسثةوٸ ٙؾ٦ْٮووٸ ّو٬ ٹ٪ٺٮووٰ ٝوج٣ أدووٴ ّٺغوٶ ٳٙوٸ ث٥ذووجح ّو٬ أ٭ووظ ٝوج٣ أدووٴ         
ّٺغٶ ٳفذٹظ د٬ ّذجط فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮذ أٱ٤ ث٦ْ٥و٨  

ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳعو٨٦ ٳ٩و٬ دْوذٱ٨ ٝوج٥ٴث إرث ١وج٫ ث٥شؽو٤ ٩وِ         ٬٩ أفقجح ث٥ٮذٸ
 ثإل٩ج٧ ٹٞٴ٧ ٬ّ ٹ٪ٺ٬ ثإل٩ج٧ 

   
 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹق٦ٸ ٩ِ ث٥شؽ٦ٺ٬ 

   
فوذعٮج دٮووذثس ٩ق٪ووذ دوو٬ دؾووجس فووذعٮج ٩ق٪وذ دوو٬ أدووٸ ّووذٷ ٝووج٣ أ٭ذأ٭ووج   [  233]  

أ٩ش٭ج سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ إع٪جّٺ٤ د٬ ٩غ٨٦ ٬ّ ث٥قغ٬ ٬ّ ع٪شر د٬ ؽٮذح ٝج٣ 
ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ إرث ١ٮج عالعز أ٫ ٹضٞذ٩ٮج أفذ٭ج ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ّو٬ دو٬   
٩غووْٴد ٳؽووجدش ٳأ٭ووظ دوو٬ ٩ج٥وو٠ ٝووج٣ أدووٴ ّٺغووٶ ٳفووذٹظ عوو٪شر فووذٹظ فغوو٬   
ٕشٹخ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٶ ٱزث ّٮذ أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٝج٥ٴث إرث ١وج٭ٴث عالعوز ٝوج٧ سؽوال٫ خ٦و٘      

أفذٱ٪ج ٬ّ ٹ٪ٺٮوٰ  ثإل٩ج٧ ٳسٳٷ ٬ّ د٬ ٩غْٴد أ٭ٰ ف٦ٶ د٦ْٞ٪ز ٳثألعٴد ٙأٝج٧ 
ٳثٻخووش ّوو٬ ٹغووجسٯ ٳسٳثٯ ّوو٬ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳٝووذ ص٦٢وو٨ دْوول     

 ث٥ٮجط ٙٸ إع٪جّٺ٤ د٬ ٩غ٨٦ ث٥٪٢ٸ ٬٩ ٝذ٤ فَٰٚ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٙٸ ث٥شؽ٤ ٹق٦ٸ ٳ٩ْٰ ث٥شؽج٣ ٳث٥ٮغجء 
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فووذعٮج إعووقجٛ ثأل٭قووجسٷ فووذعٮج ٩ْوو٬ فووذعٮج ٩ج٥وو٠ دوو٬ أ٭ووظ ّوو٬        [  234]  

أ٫ ؽذصووٰ ٦٩ٺ٢ووز دّووش أدووٸ ى٦قووز ّوو٬ أ٭ووظ دوو٬ ٩ج٥وو٠  إعووقجٛ دوو٬ ّذووذ ثهلل دوو٬
سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٥يْج٧ فٮْضٰ ٙأ٤١ ٩ٮٰ عو٨ ٝوج٣ ٝٴ٩وٴث ٦ٙٮقو٤     
د٨٢ ٝج٣ أ٭ظ ٙٞ٪ش إ٥ٶ فقٺش ٥ٮج ٝذ أعٴد ٬٩ ىوٴ٣ ٩وج ٥وذظ ٙٮنوقضٰ دج٥٪وجء      
ٙٞووج٧ ٦ّٺووٰ سعووٴ٣ ثهلل فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٳفووٚٚش ٦ّٺووٰ أ٭ووج ٳث٥ٺضووٺ٨ ٳسثءٯ     

ٳسثةٮج ٙق٦ٶ دٮج س١ْضٺ٬ ع٨ ث٭قشٗ ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ فذٹظ أ٭وظ   ٳث٥ْؾٴص ٬٩
فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳث٥ْ٪٤ ٦ّٺٰ ّٮذ أ١غش أٱ٤ ث٨٦ْ٥ ٝوج٥ٴث إرث ١وج٫ ٩وِ ثإل٩وج٧     
سؽوو٤ ٳث٩ووشأر ٝووج٧ ث٥شؽوو٤ ّوو٬ ٹ٪ووٺ٬ ثإل٩ووج٧ ٳث٥٪ووشأر خ٦ٚٲ٪ووج ٳٝووذ ثفووضؼ دْوول    
 ث٥ٮجط دٲزث ث٥قذٹظ ٙٸ إؽجصر ث٥قالر إرث ١ج٫ ث٥شؽ٤ خ٦٘ ث٥ق٘ ٳفذٯ ٳٝج٥ٴث

إ٫ ث٥قذٸ ٨٥ ص٬٢ ٥ٰ فالر ٳ١أ٫ أ٭غوج ١وج٫ خ٦و٘ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ ٳعو٨٦        
ٳفذٯ ٙوٸ ث٥قو٘ ٳ٥وٺظ ثأل٩وش ٦ّوٶ ٩وج رٱذوٴث إ٥ٺوٰ أل٫ ث٥ٮذوٸ فو٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ            
ٳعوو٨٦ أٝج٩ووٰ ٩ووِ ث٥ٺضووٺ٨ خ٦ٚووٰ ٦ٙووٴال أ٫ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ؽْوو٤ ٦٥ٺضووٺ٨  

٬ ٩ٴعٶ د٬ أ٭وظ ّو٬   فالر ٥٪ج أٝج٧ ث٥ٺضٺ٨ ٩ْٰ ٳألٝج٩ٰ ٬ّ ٹ٪ٺٮٰ ٳٝذ سٳٵ ّ
أ٭ووظ أ٭ووٰ فوو٦ٶ ٩ووِ ث٥ٮذووٸ فوو٦ٶ ثهلل ٦ّٺووٰ ٳعوو٨٦ ٙأٝج٩ووٰ ّوو٬ ٹ٪ٺٮووٰ ٳٙووٸ ٱووزث      

 ث٥قذٹظ دال٥ز أ٭ٰ إ٭٪ج ف٦ٶ صيٴّج أسثد إدخج٣ ث٥ذش١ز ٦ّٺٲ٨ 
   

 دجح ٩ج ؽجء ٬٩ أفٜ دجإل٩ج٩ز 
   
فذعٮج ٱٮجد فذعٮج أدوٴ ٩ْجٳٹوز ّو٬ ثألّ٪وؼ ٝوج٣ ٳفوذعٮج ٩ق٪وٴد دو٬         [  235]  

ْجٳٹووز ٳّذووذ ثهلل دوو٬ ٭٪ٺووش ّوو٬ ثألّ٪ووؼ ّوو٬ إعوو٪جّٺ٤ دوو٬ ٕووٺال٫ فووذعٮج أدووٴ ٩
سؽجء ث٥ضدٺذٷ ٬ّ أٳط د٬ مو٪ْؼ ٝوج٣ عو٪ْش أدوج ٩غوْٴد ثأل٭قوجسٷ ٹٞوٴ٣        

ٹؤ٧ ث٥ٞٴ٧ أٝشاٱ٨ ٢٥ضجح ثهلل ٙئ٫ ١وج٭ٴث ٙوٸ   ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 
ث٥ٞوشثءر عووٴثء ٙوأ٦ّ٪ٲ٨ دج٥غووٮز ٙوئ٫ ١ووج٭ٴث ٙوٸ ث٥غووٮز عوٴثء ٙأٝووذ٩ٲ٨ ٱؾوشر ٙووئ٫       

ث ٙووٸ ث٥ٲؾوشر عووٴثء ٙووأ١ذشٱ٨ عوٮج ٳال ٹووؤ٧ ث٥شؽوو٤ ٙوٸ عوو٦يج٭ٰ ٳال ٹؾ٦ووظ    ١وج٭ٴ 
٦ّٶ ص٢ش٩ضٰ ٙٸ دٺضٰ إال دئر٭ٰ ٝج٣ ٩ق٪ٴد دو٬ ٕوٺال٫ ٝوج٣ دو٬ ٭٪ٺوش ٙوٸ فذٹغوٰ        
أٝذ٩ٲ٨ عٮج ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ أدٸ عْٺذ ٳأ٭ظ د٬ ٩ج٠٥ ٳ٩ج٥و٠ دو٬   

غو٬  ث٥قٴٹشط ٳّ٪شٳ د٬ ع٦٪ز ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ ٳفوذٹظ أدوٸ ٩غوْٴد فوذٹظ ف      
فووقٺـ ٳث٥ْ٪وو٤ ٦ّووٶ ٱووزث ّٮووذ أٱوو٤ ث٦ْ٥وو٨ ٝووج٥ٴث أفووٜ ث٥ٮووجط دجإل٩ج٩ووز أٝووشاٱ٨  
٢٥ضجح ثهلل ٳأ٦ّ٪ٲ٨ دج٥غٮز ٳٝج٥ٴث فجفخ ث٥٪ٮوض٣ أفوٜ دجإل٩ج٩وز ٳٝوج٣ دْنوٲ٨      
إرث أر٫ فوجفخ ث٥٪ٮووض٣ ٥ٖٺوشٯ ٙووال دووأط أ٫ ٹقو٦ٸ دووٰ ٳ١شٱوٰ دْنووٲ٨ ٳٝووج٥ٴث     
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٦ٶ ثهلل ٦ّٺوٰ  ث٥غٮز أ٫ ٹق٦ٸ فجفخ ث٥ذٺش ٝج٣ أف٪ذ د٬ فٮذ٤ ٳٝوٴ٣ ث٥ٮذوٸ فو   
ٳع٨٦ ٳال ٹؤ٧ ث٥شؽ٤ ٙٸ ع٦يج٭ٰ ٳال ٹؾ٦ظ ٦ّٶ ص٢ش٩ضٰ ٙٸ دٺضٰ إال دئر٭ٰ ٙوئرث  

 أر٫ ٙأسؽٴ أ٫ ثإلر٫ ٙٸ ث٤٢٥ ٳ٨٥ ٹش دٰ دأعج إرث أر٫ ٥ٰ أ٫ ٹق٦ٶ دٰ 
   

 دجح ٩ج ؽجء إرث أ٧ أفذ٨١ ث٥ٮجط ٦ٙٺخٚ٘ 
   
ّوو٬  فووذعٮج ٝضٺذووز فووذعٮج ث٥٪ٖٺووشر دوو٬ ّذووذ ث٥ووشف٪٬ ّوو٬ أدووٸ ث٥ض٭ووجد    [  236]  

إرث أ٧ أفوذ٨١ ث٥ٮوجط   ثألّشػ ٬ّ أدٸ ٱشٹشر أ٫ ث٥ٮذٸ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٝج٣ 
٦ٙٺخٚوو٘ ٙووئ٫ ٙووٺٲ٨ ث٥قووٖٺش ٳث٢٥ذٺووش ٳث٥نووْٺ٘ ٳث٥٪ووشٹل ٙووئرث فوو٦ٶ ٳفووذٯ     
٦ٙٺق٤ ١ٺ٘ ؽجء ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳٙٸ ث٥ذجح ٬ّ ّوذٷ دو٬ فوجص٨ ٳأ٭وظ ٳؽوجدش      

أدوٸ ٩غوْٴد   د٬ ع٪شر ٳ٩ج٠٥ د٬ ّذذ ثهلل ٳأدٸ ٳثٝذ ٳّغ٪ج٫ دو٬ أدوٸ ث٥ْوجؿ ٳ   
ٳؽجدش د٬ ّذذ ثهلل ٳثد٬ ّذجط ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳفذٹظ أدٸ ٱشٹشر فذٹظ فغ٬ 
فقٺـ ٳٱوٴ ٝوٴ٣ أ١غوش أٱو٤ ث٦ْ٥و٨ ثخضوجسٳث أ٫ ال ٹيٺو٤ ثإل٩وج٧ ث٥قوالر ٩خجٙوز           
ث٥٪ؾٞز ٦ّٶ ث٥نْٺ٘ ٳث٢٥ذٺش ٳث٥٪شٹل ٝج٣ أدٴ ّٺغٶ ٳأدٴ ث٥ض٭جد ثع٪ٰ ّذوذ  

 ٥٪ذٹٮٸ ٳٹ٢ٮٶ أدج دثٳد ثهلل د٬ ر١ٴث٫ ٳثألّشػ ٱٴ ّذذ ث٥شف٪٬ د٬ ٱش٩ض ث
   
١وج٫  فذعٮج ٝضٺذز فذعٮج أدٴ ّٴث٭ز ٬ّ ٝضوجدر ّو٬ أ٭وظ دو٬ ٩ج٥و٠ ٝوج٣       [  237]  

سعٴ٣ ثهلل ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٬٩ أخ٘ ث٥ٮجط فالر ٙٸ ص٪ج٧ ٝج٣ أدوٴ ّٺغوٶ   
ٳٱزث فذٹظ فغ٬ فقٺـ ٳثع٨ أدٸ ّٴث٭ز ٳمجؿ ٝج٣ أدٴ ّٺغوٶ عوأ٥ش ٝضٺذوز    

٦ٝش د٬ ٬٩ ٝج٣ ال أدسٷ ١ج٫ ّذوذث ال٩وشأر    ٦ٝش أدٴ ّٴث٭ز ٩ج ثع٪ٰ ٝج٣ ٳمجؿ
 دج٥ذقشر 
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